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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om integritetskänslig vårdinformation på fakturor, ett ämne som 
aktualiserats under mitt arbete på landstingets kansli i Jönköping. När en person får vård i 
annat län än hemlandstinget så skickas en faktura till hemlandstinget och innan dessa faktu-
ror betalas måste de granskas och attesteras. Hanteringen kring detta upplevdes som tids-
ödande och ineffektiv, vilket ledde mig in på funderingar kring elektronisk fakturering (e-
fakturering). Eftersom fakturorna innehåller integritetskänslig information, som person-
uppgifter och vissa uppgifter som går att koppla till diagnos och behandling, är det inte 
bara viktigt att hanteringen blir effektiv utan också att sekretessen kan upprätthållas under 
hela faktureringsprocessen.  

I denna undersökning studeras hur hanteringen av integritetskänslig vårdinformation på-
verkas om fakturahanteringen digitaliseras. Syftet är att göra en jämförelse avseende hanter-
ing av sekretess mellan pappersfakturor och digitala e-fakturor. Undersökningen genom-
fördes med en kvalitativ ansats där en organisation, Jönköpings läns landsting, studerades 
mer ingående och för datainsamlingen valdes litteraturstudier och intervjuer.  

Resultatet visade att sekretessen kring pappersfakturor är en känslig faktor då hanteringen 
av dessa inte går att spåra och att fakturor lätt kan försvinna inom organisationen. För e-
fakturor finns däremot stor möjlighet till spårbarhet och kontroll över händelserna kring 
hanteringen. Det finns olika typer av e-fakturering och om ett system som till exempel 
EDI-fakturering väljs kan många uppgifter automatiseras vilket minskar risken för såväl av-
siktliga som oavsiktliga sekretessbrott. Om vissa personuppgifter kan döljas innebär det 
dessutom en än större säkerhet för patienterna. Tekniskt sett finns det alltså många bra lös-
ningar som kan förbättra sekretessen, men mycket av detta är dock endast en efterkontroll 
över att lagar och regler följs, till exempel sparade uppgifter om vad som har hänt en speci-
fik faktura. 

Det största hotet mot sekretess är dock den så kallade mänskliga faktorn. Det går inte att 
bygga ett informationssystem så att det inte finns den minsta risk för läckor, eftersom det 
alltid är de personer som hanterar de känsliga uppgifterna som gör att tanken blir till hand-
ling. Vissa typer av misstag eller slarv kan förebyggas med teknik, men personalens inställ-
ning till sitt eget arbete och det ansvar som det innebär är en grundläggande faktor såväl 
med pappers- som e-fakturor. 
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Abstract 
This thesis deals with integrity sensitive healthcare information on invoices, a subject 
that arose during my work at county council secretariat in Jönköping. When a person 
gets treatment in another county than the home county the invoice are sent to the 
home county, but before these invoices are paid, they have to be checked and at-
tested. This handling was experienced as time consuming and ineffective which led 
me in to some thoughts around electronic billing (e-billing). The invoice contains in-
tegrity sensitive information, like personal code numbers and other kind of informa-
tion, which is possible to connect with diagnosis and treatments. Therefore it is im-
portant that the handling becomes effective and that the secrecy can be maintained 
during the whole billing process. 

In this study I discuss how the handling of integrity sensitive healthcare information 
is influenced if the invoice handling is digitalised. The purpose was to do a compari-
son the handling of secrecy between paper invoices and digital e-billing. The study-
was accomplished by a qualitative approach where one organisation, Jönköpings 
county council, was examined more thorough and for the data collection literature 
studies and interviews were chosen. 

The result showed that the secrecy around paper invoices is a sensitive factor. It is 
not able to trace the handlings around these documents and an invoice could easily 
disappear within an organisation. On the contrary, for e-bills there is a large possibil-
ity to trace and control the handlings. There are different kinds of e-billing and if a 
system like for example EDI-billing is chosen, a lot of tasks could be automatized. 
That will decrease the risk for intentional as well as unintentional secrecy crimes. Fur-
thermore, if some personal information could be hidden, it would mean a better 
safety for the patients. Technically there are a lot of good solutions that is able to im-
prove the secrecy, but a lot of these are only a recheck that laws and rules are fol-
lowed, for example saved information about what have happened with a specific in-
voice. 

The biggest threat though is the so called human element. It is impossible to build an 
information system that contains no leaks, because it is always the persons that are 
handling the delicate information that makes the thoughts into actions. Some kind of 
mistakes or carelessness could be prevented by technical solutions, but the staffs’ at-
titude of their work and the responsibility is a fundamental factor with papers- as 
well as e-bills. 
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1 Inledning 
I detta avsnitt redogör jag för bakgrunden till mitt val av uppsatsämne. Sedan följer problemdiskussionen, 
studiens syfte, intressenter och för arbetet nödvändiga avgränsningar. Sist kommer en kort beskrivning av 
uppsatsens disposition. 

Under mitt arbete med ekonomiska uppgifter på landstingets kansli i Jönköping har frågor 
uppkommit angående fakturahanteringen och sekretessen. Idag kommer ett stort antal fak-
turor från andra landsting angående bland annat köpt vård från andra län. Hanteringen av 
fakturor är tidsödande. Skulle inte detta kunna skötas på ett effektivare sätt? 

Detta ledde till funderingar om inte elektronisk fakturering (fortsättningsvis kallat e-
fakturering) skulle vara en lösning. Men i samband med detta uppkom också frågor kring 
sekretessen eftersom fakturorna innehåller information som kan anses som integritetskäns-
lig. Vilka av uppgifterna på fakturorna kan betraktas som känsliga och behöver allt stå med? 
Under vilka regler och förordningar hanteras dessa uppgifter och blir det någon förändring 
på hanteringen om pappersfakturor ersätts med elektroniska fakturor (fortsättningsvis kal-
lad e-fakturor)? 

Då och då uppkommer problem med sekretessen på grund av att lagar och regler inte ef-
terföljs eller att de helt enkelt nonchaleras. När Anna Lind knivhöggs på NK den 10 sep-
tember 2003 var intresset för hennes skador och tillstånd stort. Nyfikenheten blev för stor 
för en sjukhusanställd som gick in i sjukhusets system och tittade på den elektroniska jour-
nalen. Men detta kunde spåras och åtal väcktes (DN 040503). 

Vad allmänheten kanske inte tänker på är att vårdinformation och personuppgifter finns på 
flera ställen än i sjukjournaler på sjukhus och vårdinrättningar. Det finns även sekretessbe-
lagda uppgifter i det administrativa efterarbetet vid vissa debiteringar. Till exempel på fak-
turor för köpt vård. Innebär e-fakturering att uppgifterna påverkas eller inte? 

1.1 Bakgrund 
Redan på medeltiden fanns ordet landsting. Det syftade då på det ting som styrde hela 
landskapet. Det var mest jordbruksfrågor som behandlades, men 1928 kom sjukhuslagstift-
ningen där landstingens skyldighet blev att ge sjukvård till sina invånare. Landstingen har 
under åren fått ansvar för andra frågor, men hälso- och sjukvården motsvarar fortfarande 
ungefär 80 procent av verksamheten (Karlström, 2003). 

Sjukvården i Sverige är indelat i 18 landsting, två regioner och 1 kommun. Landstingen och 
regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och 
som ofta kräver stora resurser (Dahl/Karlström, 2004). 

Varje landsting beslutar hur stor skatten ska vara och hur resurserna ska fördelas. Det är 
därför som avgifterna inom vården kan variera. Gemensamt för hela den svenska hälso- 
och sjukvården är uppdelningen i tre nivåer: primärvård, länssjukvård och regionsjukvård. I 
primärvården finns vårdcentraler där det erbjuds den vård som de allra flesta patienterna 
har behov av. De tar hand om medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande vård och 
rehabilitering som inte kräver sjukhusens tekniska och medicinska resurser. En stor del av 
länssjukhusens verksamhet är sluten vård, vilket innebär att patienterna läggs in ett eller fle-
ra dygn, men även öppenvård erbjuds där besöket är tillfälligt och ingen inskrivning sker.  
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Länssjukhusen har kompetens som täcker i stort sett alla sjukdomsområden. På region-
sjukhusen behandlas - förutom de vanliga vårdbehoven - alla sällsynta och komplicerade 
sjukdomar och skador. De kallas också för universitetssjukhus eftersom de har ett nära 
samarbete med medicinska högskolor kring utbildning och forskning (Dahl/Karlström, 
2004). 

När en person befinner sig i ett annat län än det hemlandsting där han eller hon är folkbok-
förd, och skada eller sjukdom uppstår är det naturligt att söka vård där personen för tillfäl-
let är. Oavsett om det är specialvård som behövs eller ett enklare besök på en vårdcentral 
debiteras hemlandstinget för vården som erhållits. Hemlandstinget kontrollerar fakturan 
som sedan attesteras och betalas. Uppgifter som finns på fakturan kan skifta, men innehål-
ler oftast personnummer, namn, vårddatum, avdelning, åtgärd och pris. Dessa uppgifter 
måste finnas för att kunna kontrollera om patienten ifråga verkligen är en länsbo och om 
vårdgivaren har rätt att debitera. Mycket kan utläsas från fakturorna och papper är lätta att 
”råka” få syn på, och en skärmbild som tillfälligt är uppe är enkel för en obehörig att läsa.  

Hälso- och sjukvård är en informationsintensiv verksamhet. Stora mängder information 
som ofta är mycket känslig hanteras. Det kan till exempel gälla patientens personnummer, 
adress, sjukdomstillstånd, diagnos, placering eller annan sjukdomsrelaterad data. Tillgången 
till lagrad information ökar på grund av ökad datoranvändning, och samtidigt måste varje 
behörig användare få tillgång till den information som behövs för att kunna utföra sina ar-
betsuppgifter. Informationen kommer från flera olika källor och kan kombineras på olika 
sätt allt efter behov. Datorer är ett viktigt hjälpmedel, men det är också viktigt att utnytt-
jandet av datorer inte hotar patientens förtroende.  

När hälso- och sjukvården i ökande utsträckning använder sig av elektronisk kommunika-
tion har vårdgivare ansvar för att sekretess ska råda. När kontakterna mellan patienter och 
vården innehåller individuell, sekretessbelagd information måste vårdgivaren kunna kom-
municera med en stor säkerhet och specifika säkerhetslösningar måste användas. Men inget 
system är helt säkert, det finns alltid risker att den skyddade informationen ska komma i 
orätta händer.  

Landstingsförbundet (2002) säger att de största svårigheterna inte ligger i tekniken. Infor-
mationen i alla relaterade system måste standardiseras så att de lättare kan utbyta informa-
tion med varandra. En mängd olika standarder finns inom hälso- och sjukvården, och dessa 
måste samordnas så att det är möjligt för datorerna att kommunicera. En gemensam infra-
struktur finns sedan något år genom landstingets anslutning till Sjunet. Sjunet är ett gemen-
samt nätverk som innebär möjlighet till samarbete kring IT-lösningar, och det kommer 
sannolikt att leda till gemensamma systemval. Detta kan göra det möjligt att få en smidig 
övergång till elektroniska fakturor. 

1.2 Problemdiskussion 
En patients hemlandsting betalar för vård som patienten har erhållit när denna besökt en 
vårdgivare i annat län. Uppgifterna på fakturan finns där först och främst för att det vid 
granskning ska vara lättare att till exempel se var patienten hör hemma, hur många vårdda-
gar som uppkommit, om priset är rätt och om remiss finns.  
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Idag hanteras denna fakturering mellan landstingen genom att pappersfakturor skickas mel-
lan länen, men de elektroniska systemen tar över mer och mer. Vid implementering av ett 
digitalt informationssystem där känsliga uppgifter behandlas måste många saker beaktas. 
Tekniken och säkerhetsaspekterna är en stor del och även organisationens vilja och möjlig-
het att förändras. Men det är i slutändan patienter som hanteras, och det måste tas stor 
hänsyn till deras integritet.  

Det är stora mängder information som förvaltas och den är ofta mycket känslig. När dator-
kraft började användas vid administration av vården blev det lättare att lagra stor mängd in-
formation, men samtidigt lättare att söka reda på den. Detta kan förstås skötas med loggsy-
stem där det lätt går att se vem som haft tillgång till en specifik fil och om hur rättigheterna 
att läsa vissa uppgifter utdelas. Så tekniken är numera inget hinder; hårdvaran finns, men 
hur har de så kallade ”mjuka” frågorna beaktats? 

Detta har lett mig in på de frågor som behandlas i denna uppsats. Innebär e-fakturering en 
förändring av rutiner för sekretessen och behandlingen av personuppgifter? Sköts hanter-
ingen av dessa uppgifter bättre ur sekretessynvinkel i en organisation med elektroniska fak-
turor?  

1.3 Syfte 
I uppsatsen undersöks om hanteringen av personuppgifter på fakturor påverkas om faktu-
reringssystemet byts ut från papper till digital information. Syftet med detta arbete är att 
göra en jämförelse avseende hantering av sekretess mellan pappersfakturor och digitala e-
fakturor. 

1.4 Intressenter 
Intressenter för en uppsats är de människor och/eller de organisationer uppsatsen vänder 
sig till, det vill säga uppsatsens målgrupp (Goldkuhl, 1998). Det är viktigt att före under-
sökningen identifiera målgruppen och dess förkunskaper, och vilken nytta de kan få av 
kunskapen (Eriksson och Wiedersheim, 1997).  

Denna uppsats riktar sig till landstingsanställda med administrativa arbetsuppgifter. Men 
det kan även beröra andra personer som kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter 
i sitt arbete och som kommunicerar med andra informationssystem. Till exempel företags-
ledning, sjukvårds- och verksamhetsutvecklare och andra som studerar övergripande frågor 
om överföring av känsliga uppgifter i pappers- kontra digitala system. 

Min studie kan ge dessa parter ökad kunskap och förståelse för eventuella möjligheter och 
risker angående elektronisk överföring av sekretessbelagda personuppgifter. 

1.5 Avgränsningar  
När jag diskuterar fakturor mellan landstingen avser jag de fakturor som landstinget får 
från andra landsting när det gäller köpt vård. Det vill säga; när länsbor sökt vård i andra län, 
eller när patienter medvetet har skickats till andra län för specifik vård. Annan fakturering 
mellan landsting kan förekomma, men på dessa fakturor finns inga känsliga personuppgif-
ter. 
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Jag diskuterar, bedömer eller värderar inte någon teknisk lösning för e-fakturering, jag re-
dogör endast för tekniska alternativ och lösningar för att öka förståelsen för läsaren. 

Jag har eftersträvat ett enkelt språk för att de flesta ska kunna ta till sig uppsatsen utan spe-
ciella förkunskaper.  

1.6 Perspektiv 
Sekretessen i detta arbete ses ur patientens synvinkel, det är patientens uppgifter som han-
teras och det är dennes integritet det handlar om. Men eftersom rutinerna kring hantering 
av sekretess är i fokus har analysen gjorts ur ett verksamhetsperspektiv. Det är landstingets 
administrativa anställda som direkt arbetar med faktureringen som ser och kan missbruka 
de uppgifter de hanterar.  

1.7 Disposition 
Nedan följer uppsatsens dispositionen och en kort beskrivning av varje kapitel. 

 

Figur 1-1 Uppsatsens disposition  

 
1. Inledning 

2. Metod 

5. Analys  

4. Empiri 

3. Referensram 

7. Avslutande diskussion 

6. Slutsatser 

Kapitel 1 redovisar bakgrunden till uppsatsen samt 
problemdiskussion, syfte, intressenter, avgräns-
ningar och perspektiv. 

Kapitel 2 beskriver vilka metoder som valts, hur 
datainsamlingen gått tillväga och slutligen diskute-
ras ett kritiskt förhållningssätt. 

I kapitel 3 följer teori om sekretess och dess lagar 
och principer och efter det personuppgiftslagen. 
Sedan diskuteras informationssystem och sekretess 
inom sjukvården. Sist finns en redogörelse över 
olika aspekter kring e-fakturering. 

Kapitel 4 redogör för resultatet av min empiriska 
studie med intervjuer och samtal med personal. 

I kapitel 5 följer en analys av litteratur och empiri. 

 

I kapitel 6 framförs de slutsatser som dragits av 
analysen 

Kapitel 7 innehåller en avslutande diskussion kring 
val av  metod, reflektioner samt förslag till fortsat-
ta studier. 
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2 Metod 
I metodkapitlet beskriver jag vilken typ av kunskap som sökts. Sedan följer vilka metoder jag valt, hur 
min insamling av data har gått till väga och till sist diskuterar jag kring ett kritiskt synsätt. 

2.1 Kunskapskaraktärisering 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999) går den vetenskapliga kunskapsutvecklingen ut på att 
finna allt bättre beskrivningar och förklaringar av verkligheten, och därmed också skapa 
bättre möjligheter att göra korrekta förutsägelser om den framtida utvecklingen inom det 
studerade området.  

Kunskapskaraktärisering innebär att undersökaren bestämmer sig för vilken typ av kunskap 
som ska utvecklas och hur arbetet ska gå till väga. Detta behöver göras för att kunna fast-
ställa en strategi för arbetet och för att kunna veta kunskapens värde (Goldkuhl, 1998).  

Jag beskriver innebörden av e-faktura och hur hanteringen av personuppgifter påverkas av 
övergången från en vanlig pappersfaktura till en digital dataöverföring. Genom detta gene-
rerar jag deskriptiv- respektive förklarande kunskap. Vid ett deskriptivt syfte finns ofta en 
specifik fråga och deskriptiv kunskap innebär att beskriva hur någonting är utan att förklara 
varför det är så. Om syftet dessutom är att förklara orsakssambanden i ett problemområde, 
och hur de olika faktorerna är sammanbundna till och influerade av varandra, så är syftet 
att generera förklarande kunskap (Lundahl och Skärvad, 1999). 

2.2 Min undersökningsansats 
Repstad (1999) nämner två olika metodansatser,  kvantitativ- och kvalitativ ansats. Med en 
kvantitativ metod är det vanligt att använda enkäter. Mätresultaten från en kvantitativ me-
tod ska vara valida och reliabla. Det kan därför vara svårare att ändra på frågor under studi-
ens gång. Med kvalitativ metod betonas ett nära förhållande mellan forska-
ren/undersökaren och de personer och/eller den miljö som studeras. Ett kännetecken är 
flexibilitet, det vill säga frågeställningarna kan förändras under tiden arbetet fortskrider. 

Det är i detta sammanhang också viktigt att väga djup mot bredd. En undersökning kan till 
exempel få ett djup om ett fåtal företag studeras ingående medan en större bredd i under-
sökningen kan uppnås genom att många företag studeras.  

Mitt syfte var att med avseende på sekretess jämföra hanteringen av pappersfakturor med 
e-fakturor. Då jag fann mycket få tidigare studier inom denna frågeställning var det svårt att 
avgränsa studien till så konkreta undersökningsvariabler som hade behövts för att exem-
pelvis utföra en enkätundersökning. Mitt val blev därför en kvalitativ ansats där en organi-
sation studerades mera ingående. Jag uppnådde ett djup genom att intervjua personal från 
olika avdelningar och jag var mer flexibel i möjligheten att låta insikter under arbetets gång 
styra fortsättningen av studien.  
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2.3 Val av metod 
För min datainsamling har jag valt att använda två olika angreppssätt. Litteraturstudier och 
intervjuer. 

Jag har även använt mig av min egen erfarenhet av att arbeta med fakturering mellan lands-
ting för att faktamässigt komplettera min empiriska studie. Jag har ställt frågor om hur re-
spektive person ser på e-fakturering, men jag har även dragit egna slutsatser. Detta på 
grund av att min studieorganisation inte har e-fakturering fullt ut, de har fortfarande pap-
perskopior som de skannar in och hanterar som e-fakturor internt. 

2.3.1 Datakällor 
Primärdata är enligt Lundahl & Skärvad (1999) information som har samlats in av undersö-
karen själv för arbetets syfte, medan sekundärdata har samlats in och analyserats av någon 
annan för ett annat ändamål. 

För att få en förståelse och referensram studerade jag sekundärdata i form av böcker, tid-
skrifter och databaser från högskolans bibliotek i Jönköping och på Internet. Jag sökte i da-
tabaser som innehöll både litteratur och artiklar och använde sökord såsom sekretess, e-
faktura, e-handel, sjukvård, landsting, hälsovård och informationssystem. Sedan övergick jag till att 
söka på engelska och erfor att jag då fick fler träffar. Sökorden jag använde var health care, 
secrecy, e-commerce, inoice och e-bill. De träffar och artiklar som jag hittade på Internet bestod 
dock mest av kommersiella hemsidor angående e-fakturering och det var mycket lite som 
var till gagn för just mig. 

Primärdata hämtades in genom samtal och intervjuer med landstingspersonal och för data-
insamlingen övriga relevanta personer (se avsnitt 2.3.4). Denna information behövdes för 
att möjliggöra besvarandet av frågan i syftet gällande hur elektronisk fakturering påverkar 
hanteringen av personuppgifter. 

Då det vid analysen av data fanns tvetydigheter ställdes kompletterande frågor till kontakt-
personerna för den empiriska studien. 

2.3.2 Datainsamling 
När information ska samlas in som inte går att få tag på i dokumenterad form måste under-
sökaren vända sig till människor med kunskap om det som undersöks. Eriksson och Wie-
dersheim (1997) pratar om ett val mellan olika tekniker; enkätutskick, intervju per telefon 
eller personligt besök eller en kombination mellan dessa.  

Eriksson anser att det från vetenskaplig synpunkt är en viktig skillnad mellan enkäter, inter-
vjuer och samtal. Enkäter kan studeras efteråt, samtal och intervjuer måste registreras ge-
nom bandspelare, video eller anteckningar för att någon annan ska kunna se om slutsatser 
och generaliseringar är riktiga.  

Då jag ville vara fri att ändra frågor och ställa följdfrågor valde jag att göra besöks- och te-
lefonintervjuer. Enligt Eriksson finns det både för- och nackdelar med dessa metoder. Be-
söksintervju går förhållandevis fort att göra. Det blir mer flexibelt eftersom frågorna går att 
ändra efter situationen och följdfrågor är möjligt. Det är lättare att skapa ett förtroende. 
Men det kan också vara svårt att få kontakt med någon som tar sig tid. Telefonintervju går 
fort att genomföra, ger bättre tillgänglighet och det går även här att följa upp med ytterliga-
re frågor under intervjun. Men det är svårt att ställa mer komplicerade frågor eftersom det 
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inte alltid går att visa som undersökare vad som åsyftas på samma sätt som vid ett person-
ligt möte. Jag upplevde precis som Eriksson beskriver att det vid ett personligt besök är lät-
tare att få kontakt och skapa ett förtroende. Det blir ett möte där det finns stora möjlighe-
ter att ställa följdfrågor om något fångar intresset. Däremot kan det vara svårt att ställa 
känsligare frågor eftersom anonymiteten inte finns. Jag gjorde också intervjuer per telefon. 
Jag tyckte att det var bra vid uppföljningar och kompletteringar av frågor som uppkommit, 
och det var också lättare att nå personer som ej hade tid för ett personligt möte eller fanns 
på långt avstånd. 

På grund av att jag under tiden jag skrivit min uppsats också har arbetat på det landsting jag 
studerat – sedan ett år tillbaka – har det varit enkelt för mig att gå tillbaka till respondenter-
na för att ställa nya frågor och komplettera gamla delar. Vid de första intervjutillfällena var 
behovet av data inte helt klarlagt eftersom det förändrades ju fler intervjuer jag gjorde. 

2.3.3 Val av intervjuer 
Lundahl och Skärvad (1999) nämner tre olika slags intervjuformer beroende på vilken slags 
kunskap som eftersöks.  

Standardiserad intervju – Det finns färdigformulerade frågor med en i förväg bestämd 
ordningsföljd. 

Semistandardiserad intervju – Det finns ett antal fördefinierade frågor. Dessa frågor följs 
sedan upp med följdfrågor för att få ett mer fullödigt svar och för att få igång en diskus-
sion. 

Icke standardiserad intervju – Frågorna är fria och även ordningsföljden är fri. Intervjun 
blir väldigt flexibel och det går att fånga upp situationen och respondenten bättre. 

Intervjuerna jag genomförde var semistandardiserade, i den bemärkelsen att jag funderade 
igenom ett antal frågor att diskutera och utgå ifrån (se bilaga 1 och 2), men där alla frågorna 
kanske inte togs upp. Några respondenter fick samma frågor, men eftersom jag inte hade 
för avsikt att jämföra olika respondenter så var en del frågor specifika för personer som 
jobbade inom speciella områden. Eftersom jag i mina frågor primärt var ute efter att få så 
mycket kunskap som möjligt om det studerade fenomenet valdes detta arbetssätt. Vid en 
semistandardiserad intervju finns också den möjligheten att ställa följdfrågor vid händelse 
att andra funderingar och frågor dyker upp under tiden. 

Till en del personer som jag intervjuade på landstinget gav jag i förhand en intervjuguide på 
frågorna så de fick tid på sig att tänka över svaren innan själva intervjun skedde. I dessa fall 
var det lättare för dem att sätta sig in i ämnet genom att de hade tid på sig att fundera över 
de olika frågeställningarna och områdena. 

En del av personerna har jag intervjuat under arbetets gång, och vissa har jag bokat möte 
med vid endast ett tillfälle (se figur 2-1, sidan 8). Jag har även skickat kompletterande frågor 
via e-mail till en del av respondenterna. 
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2.3.4 Urval 
Den organisation jag valde att studera var Jönköpings Läns Landsting. Eftersom jag arbe-
tade där var jag till viss del insatt i organisationen och hur de arbetade. När jag sedan upp-
täckte hur faktureringen fungerade började jag intressera mig för hanteringen omkring 
denna process.  

Jag har undersökt alla landsting i Sverige för att se om någon av dem hade e-fakturering 
fullt ut, men jag har inte hittat något län som har ett system som har kommit längre än Jön-
köping i detta avseende. Några landsting var på samma nivå eller i ett utvecklingsskede att 
även de skanna sina inkommande fakturor. Eftersom jag i denna studie eftersträvar djup 
snarare är bredd såg jag ingen anledning att söka mig till någon annat landsting än det jag 
hade bäst tillgång till. 

Jag har intervjuat de personer som jag ansåg kunde vara nyckelpersoner och ge den bästa 
informationen. Jag hade inte behov av något slumpmässigt urval eftersom jag hade mest in-
tresse av att intervjua de personer som är mest insatta i de respektive undersökningsområ-
dena. 

Nedanstående tabell visar vilka jag valde att intervjua. 

Arbetsplats Befattning Antal kontakter 

Landstinget i Jönköping Ekonomiassistent (2 st) Fyra 

-”- IT-säkerhetschef Två 

-”- Fakturahanterare (2 st) Cirka åtta 

-”- Sektionschef, IT-centrum En 

Nordea Produktchef En 

Figur 2-1 Respondentöversikt 

Jag har många gånger gått tillbaka till respektive respondent och ställt följdfrågor eller be-
gärt förtydligande. Det är svårt att korrekt precisera antal intervjutillfällen eftersom jag har 
frågat dem när komplettering behövts och när tillfälle har getts. Produktchef vid Nordea 
intervjuades för att mer generellt få en större inblick i vad e-fakturering innebär. 

2.4 Analys och tolkning 
En analys genomförs för att ge form åt en mängd av insamlad data (Repstad, 1999), och 
enligt Carlsson (1988) bör en forskares strävan vara att ordna insamlade data på ett sådant 
sätt att undersökningens syfte uppfylls.  

Då jag hade svårt att finna några teorier om e-fakturering inom hälso- och sjukvård angrep 
jag problemet i delar. Jag undersökte först sekretess och sedan e-fakturering, dels teoretiskt 
och sedan empiriskt för att få fram data. Den litteratur som studerades ligger till grund för 
min analys. Mitt syfte var att utifrån såväl empiri som teori föra ett resonemang om hur 
faktureringen hanteras, med pappers- och elektroniska fakturor. 
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2.5 Kritiskt förhållningssätt  
Det är viktigt att tänka på hur undersökningens validitet ska bedömas. 

Enligt Dahlberg (1993) har de flesta som använt sig av kvalitativa metoder beskyllts för att 
generellt sett vara ovetenskapliga. Argumenten brukar bland annat vara att dataunderlaget 
är för litet vilket gör generalisering omöjlig, att kvalitativa intervjuer innebär ledande frågor 
samt att tolkningarna är subjektiva. Dessa argument utgår då från begrepp som exempelvis 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Lundahl & Skärvad (1999) beskriver dessa be-
grepp och menar att reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga mätfel. Detta innebär på-
litlighet, mätningen ska inte ändras beroende på vem som mäter eller under vilka omstän-
digheter. För att öka säkerheten används olika standardiseringsförfaranden för att säkerstäl-
la att allt genomförs så identiskt som möjligt. Generaliserbarhet avser att det går att komma 
fram till samma resultat om andra företag undersöks och andra respondenter intervjuas. 
Någon annan ska kunna komma fram till samma resultat vid en separat oberoende under-
sökning. Validitet, slutligen, innebär att mätningen inte ska ha några mätfel. Är frågorna gil-
tiga och är de meningsfulla? Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att uppnå fullständig va-
liditet. Men det är viktigt att klargöra graden av validitet och hur mycket mätinstrumentet 
påverkar resultatet; plus, minus eller fel. Eriksson och Wiedersheim (1997) definierar validi-
tet som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mätas.  

2.5.1 Kritik på kvalitativ forskning 
En kvalitativ studie kan dock inte upprepas med exakt samma resultat eller generaliseras till 
en population. De begrepp, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, som vanligtvis an-
vänds för att bedöma ett forskningsresultats värde, är hämtade från den kvantitativa forsk-
ningstraditionen och svåra att använda på kvalitativa studier. 

Dahlberg (1993) talar om möjligheten till en vertikal generalisering. De kvalitativa djupstu-
dierna ger samband som är innebördsrelaterade, och genom att noggrant analysera ett 
mindre antal intervjuer, och deras kontextuella relationer så blir det möjligt att göra generel-
la uttalanden (jämförelse: vid horisontell generalisering är fokus statistiskt och det talas om 
sannolika samband).  

Jag har sammanfört vissa teoretiska begrepp – sekretess och e-fakturering – vilket ger en 
teoretisk generalisering som kan användas i andra sammanhang. Jag beskriver också den 
organisation och mitt tillvägagångssätt så noggrant jag kan, vilket gör att en generalisering 
till andra organisationer och miljöer kan göras utifrån de förutsättningar som gäller där. 

Patel och Tebelius (1987) talar om följande fyra andra begrepp som är lämpligare att an-
vända vid kvalitativ forskning än just generalisering, reliabilitet och validitet. Dessa begrepp 
är tillämplighet, överensstämmelse, pålitlighet och noggrannhet. 
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Tillämplighet.  

Vilket val av insamlingsteknik och undersökningsgrupp har forskaren gjort, med tanke på 
frågeställningen? Den teknik som väljs måste uppvisa största möjliga användbarhet för att 
kunna erhålla den önskade informationen. 

Kvalitativ forskning är inriktad på att upptäcka och förstå, därför får val av uppläggning 
och teknik konsekvenser på forskningen. En utgångspunkt är att informationen som fors-
karen får fram ska vara mångsidig och rik. Val av teknik och uppgiftslämnare är därför av 
stor betydelse. För att tillämpligheten ska bli så stor som möjligt är det bra att använda oli-
ka tekniker för datainsamlingen. Det kan vara observationer, spontana samtal och intervju-
er. I vissa intervjusituationer kan det vara bra att ha några fasta frågor, medan det i andra  
kan vara bättre att vara mer öppen för vad som framkommer i samtalet. 

Frågeställningarna i detta arbete utgår från en specifik miljö, fakturering mellan landsting. 
Efter en översiktlig undersökning av alla landsting i Sverige kunde jag konstatera att inget 
av dem använder en ren e-fakturering. Jag valde att göra min studie i det landsting där jag 
arbetar (Jönköpings läns landsting) eftersom jag där hade bäst möjlighet att få tillgång till 
det empiriska material jag behövde. 

Jag har använt intervjuer och en form av spontana samtal – jag har gått tillbaka till respon-
denterna för att komplettera och kontrollera. Jag har både haft ett visst frågeunderlag, men 
jag har också tillåtit mig att förändra det och att låta intervjusvaren styra fortsättningen. 
Vad det gäller analysen har jag haft svårt att hitta relevant teori kring det jag studerar. Där-
för har jag kombinerat källor kring sekretess och e-fakturering för att få ett underlag till min 
analys. 

Överensstämmelse och pålitlighet.  

Finns någon överensstämmelse mellan vad forskaren utgick ifrån och sökte, till det som 
slutligen erhölls? Vid kvalitativ forskning uttrycks det i termer av rimlighet i insamlad in-
formation, bearbetning och analys. 

Forskaren måste ställa sig frågan om informationen stämmer med den verklighet som för-
sökts uppnå. Forskaren ska på olika sätt kunna visa rimligheten i information och tolkning-
ar. Kännedom om uppgiftslämnarnas livssituation ökar möjligheterna till rimlighet. Men 
samtidigt kan denna kännedom innebära att vissa aspekter och synpunkter tas för självkla-
ra.  

Pålitlighet handlar om hur forskaren kan undvika faktorer som hindrar ett informationsut-
byte. Vid kvalitativ forskning beskrivs detta i termer av trovärdighet i insamlings- och tolk-
ningsförfarandet. Det är viktigt att kunna argumentera för trovärdigheten i den information 
som tagits fram. Forskaren ska kunna visa att tolkningar ej bygger på förutfattade meningar 
eller enkla slutsatser, och det ska finnas en överensstämmelse mellan ord och handling. 

En forskare måste ha förmågan att engagera sig med äkta intresse vid insamlingen av kvali-
tativt material, men samtidigt får det inte bli alltför personligt. För att få en allmängiltig in-
formation krävs en förmåga till distansering och reflektion. Trovärdigheten kan även kon-
trolleras genom att låta respondenterna granska de tolkningar som gjorts.  

Jag diskuterar överensstämmelse och pålitlighet samtidigt eftersom de hänger ihop. Jag har 
själv en viss insikt i det jag studerar vilket gör att jag kan avgöra rimligheten i det jag kom-
mer fram till. Jag känner också de flesta av respondenterna vilket gör att jag har lättare att 
bedöma deras trovärdighet.  
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Det kan dock finnas en risk med att jag känner mina respondenter eftersom de kan ha en 
tendens att ge mig det svar de tror att jag vill ha. Jag har hanterat detta genom att på varje 
intervju verkligen fokusera på det ämne som jag studerar. Jag har försökt att tänka att jag är 
en utomstående som kommer in i organisationen och att jag inte har några som helst för-
kunskaper om ämnet. En annan fara är att jag i förväg har bestämt mig för vad resultatet 
ska bli och att jag tolkar deras svar som jag själv vill, men genom att ha intervjuat och sedan 
kontrollerat med respondenterna har jag försökt att vara så objektiv som möjligt. 

Noggrannhet 

Det är avgörande för forskningens kvalitet att forskaren är samvetsgrann och ärlig. Vid 
kvalitativ forskning beskrivs noggrannhet i termer av samvetsgrannhet och ärlighet. 

Forskaren måste regelbundet reflektera över processen och vara medveten om den käns-
lomässiga påverkan som kvalitativ forskning innebär. Forskaren får ej manipulera med 
uppgiftslämnarnas svar och åsikter eller förfalska information eller händelser. Även om in-
formation inte passar in i tolkningarna får de inte utlämnas. 

Jag har så noga jag kan beskrivit mitt tillvägagångssätt för att läsarna ska kunna följa pro-
cessen. Jag har inte utelämnat något som skulle förändrat resultatet, till exempel motsägel-
sefulla svar. Det har inte funnits någon anledning till det. 
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3 Referensram 
Syftet med detta arbete var att med avseende på sekretess jämföra pappersbaserade faktureringssystem med 
elektroniska. Detta kapitel inleds därför med en redogörelse för innebörden av sekretess och de lagar och 
principer som är relevanta i detta arbete. Efter det redovisas Personuppgiftslagens riktlinjer då denna lag är 
grundläggande för hur personuppgifter ska hanteras och därmed viktig ur sekretessynpunkt. För att koppla 
sekretessen till den kontext där studien genomförs tar jag sedan upp vad som lagras om patienter och hur 
informationssystem och sekretess fungerar inom sjukvården. Slutligen följer en redogörelse för e-fakturering i 
allmänhet och de olika typer av e-fakturering jag identifierat i litteraturen. 

3.1 Sekretess 
Med sekretess avses förbud att röja uppgifter, muntligen eller genom att lämna ut en allmän 
handling, fysiskt eller på annat sätt. Annat sätt kan vara att någon röjer en uppgift eller visar 
ett hemligt föremål. Sekretessen omfattar uppgifter oavsett om de är dokumenterade eller 
inte (Socialstyrelsen, 1991). 
 
Varje svensk medborgare ska enligt offentlighetsprincipen ha rätt att ta del av allmänna 
handlingar. Det har dock ansetts nödvändigt att i vissa fall göra inskränkningar i denna rätt, 
till exempel för att skydda enskild persons förhållanden. Inskränkningarna finns i sekre-
tesslagen (Socialstyrelsen, 2000).  När det diskuteras om vad som kan hota eller skada en 
person när det gäller känsliga uppgifter som läcker ut så talas det ofta om men, och detta är 
svårt att definiera. Det som innebär men för en person kan vara oviktigt för en annan. 

3.1.1 Sekretesslagen 
Sekretessen i sjukvården och socialtjänsten är sträng, men inte total. I sekretesslagen finns 
även sekretessbrytande regler som upphäver sekretessen så att uppgifter kan lämnas ut.  
Detta trots att de kan vara hemliga, men endast om de inte anses skada någon. Sekretessen 
kan också brytas om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna 
fullgöra sin verksamhet. Bestämmelsen ska dock tillämpas restriktivt. 

Sekretess gäller i sjukvården om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den en-
skilde eller någon närstående lider men. Enligt JO (Justitieombudsmannen) ska utgångs-
punkten för en sekretessbedömning vara ”patientens egen upplevelse” (Lillieroth, 2002). 

Lagen innehåller också bestämmelser om begränsning och förbud av rätten att ta del av 
allmänna handlingar samt om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet. Den innehåller 
även regler om diarieföring, hemligstämpling och myndigheters skyldighet att lämna ut 
uppgifter (Socialstyrelsen, 1991). 

Allmänna och offentliga handlingar 

Enligt Socialstyrelsen (1991) har allmänheten rätt att se allmänna handlingar. En förutsätt-
ning är dock att de inte är hemliga. De handlingar som inte är hemliga kallas för offentliga 
handlingar och ska genast lämnas ut om någon vill se dem. 



 Referensram 

 13

När det kommer till handlingar i elektronisk form så finns det enligt Lillieroth (2002) två 
olika sorter, dels potentiella handlingar och dels färdiga elektroniska handlingar. Färdiga 
elektroniska handlingar har ett fixerat innehåll, som till exempel elektronisk post, beslut, 
protokoll eller e-faktura. De ska lämnas ut till de som så begär, oavsett vilken arbetsinsats 
som krävs för själva utlämnandet. Potentiella handlingar är nya sammanställningar av dator-
lagrat material, som kan göras med rutinbetonade åtgärder. De behöver inte lämnas ut, om 
det krävs en större arbetsinsats än rutinåtgärder för själva utlämnandet.  

Hemligstämpling  

Enligt Lillieroth (2002) kan en uppgift kan vara hemlig i en verksamhet men samtidigt of-
fentlig i en annan. Ett läkarintyg kan t ex vara hemligt i sjukvården (omvänt skaderekvisit), 
delvis hemligt hos försäkringskassan (rakt skaderekvisit) och helt offentligt i en verksamhet 
där sekretessregler saknas. 

En uppgift kan vidare vara hemlig för en person men offentlig för en annan, om en risk för 
skada bara finns vid utlämnandet till en av dem. En uppgift kan också vara hemlig för en 
person vid ett tillfälle och offentlig för honom vid ett annat, om en risk för skada bara finns 
vid det ena tillfället. Det är alltså inte uppgiften i sig som är hemlig eller offentlig, det avgö-
rande är i vilken verksamhet och situation den förekommer. Enligt Socialstyrelsen (1991) 
fungerar alltså hemligstämplingen bara som en varningssignal. En handling med hemlig-
stämpel kan alltså vara offentlig. 

Offentlig funktionär 

Till funktionär räknas de som deltar - eller har deltagit – i myndighetens verksamhet. Detta 
sker genom en anställning eller ett uppdrag (Socialstyrelsen, 1991). 

Enligt Socialstyrelsen är en offentlig funktionär skyldig att iaktta sekretess för en uppgift 
han har fått vetskap om i sin verksamhet. Vad personen har fått reda på i andra samman-
hang under till exempel sin fritid omfattas inte av någon sekretess enligt sekretesslagen. 
Men när det gäller uppgifter som rör arbetets verksamhet ska sekretessen gälla fram till att 
anställningen eller uppdraget har slutförts. 

Skada och men 

Sekretess kan gälla vid risk för skada eller men. Med skada menas i regel ekonomiskt skada, 
och med men avses kränkningar av integriteten (Socialstyrelsen, 1991). Men innefattar såväl 
kroppsliga ingrepp som psykiska obehag. Även ett utlämnande av sådana uppgifter som 
vanligen inte är känsliga kan ibland medföra risk för men om det kan antas att dessa upp-
gifter skall användas för att skada en annan person. Sådana uppgifter kan vara till exempel 
adress eller telefonnummer. 

Enligt Socialstyrelsen (1991) har begreppet men diskuterats i förarbeten till sekretesslagen. 
De menar att redan den omständigheten att vissa personer känner till en uppgift som är 
känslig för en enskild kan vara tillräckligt för att medföra men. Det är således den enskildes 
egna upplevelse som ska vara vägledande när det gäller att bedöma om det föreligger risk 
för men eller inte. 
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3.1.2 Offentlighetsprincipen 
Offentlighets- och sekretesslagstiftningen innebär en avvägning mellan två motstående in-
tressen, offentlighet och sekretess. En myndighet arbetar normalt med öppna dörrar, men 
ibland måste dessa stängas med hänsyn till känsliga uppgifter. Huvudreglerna för detta 
finns i grundlagen – tryckfrihetsförordningen – och undantagen finns i sekretesslagen.  

 

 

Figur 3-1 Offentlighetsprincipen (Lillieroth, 2002) 

Offentlighetsprincipen härstammar från 1700-talet. Den består av allmänhetens rätt att se 
en myndighets allmänna handlingar. För att minska risken för maktmissbruk så kontrolleras 
myndigheterna på detta sätt. Lillieroth (2002) anser därmed att den allmänna debatten ock-
så berikas, vilket är ett viktigt inslag i en fri och levande demokrati.  

3.1.3 Myndighet 
Enligt Socialstyrelsen (1991) gäller inte bestämmelserna i sekretesslagen för sådana organ 
som inte är myndigheter. Det går inte att hitta någon direkt definition på begreppet myn-
dighet i sekretesslagen, det kan sägas att myndigheter är de offentligrättsliga organ som in-
går i den statliga och kommunala organisationen.  

Offentlighets 

principen 

Sekretesslagen 

Myndighetsdörr 
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I Lillieroth (2002) går att läsa om att sekretess gäller mellan olika myndigheter, liksom mel-
lan olika avdelningar i samma myndighet och mellan arbetskamrater på samma enhet. En 
myndighet är på begäran av en annan myndighet skyldig att lämna uppgifter som den för-
fogar över,  men enligt JO är det klart att befattningshavare inte har en obegränsad frihet 
att lämna uppgifter till andra befattningshavare. 

3.2 Personuppgiftslagen 
På bland annat datainspektionens hemsida (http://www.datainspektionen.se/#) och på 
Sveriges Riksdags hemsida (http://www.riksdagen.se/debatt/tema/personupp/) går att 
läsa om Personuppgiftslagens (PuL) definition av behandling av personuppgifter. Med behandling 
menas allt som görs med personuppgifter, oavsett om det finns tillgång till en dator eller ej. 
Det kan till exempel vara insamling, registrering, lagring och övrig bearbetning . PuL trädde 
i kraft i oktober 1998. Lagen bygger på ett EG-direktiv och ska hindra att den personliga 
integriteten kränks genom behandling av personuppgifter. 

Datainspektionen är en myndighet med cirka 40 anställda, varav två tredjedelar är jurister. 
Deras arbete regleras i instruktioner från regeringen. Datainspektionen följer och beskriver 
utvecklingen på IT1-området när det gäller ny teknik och integritet. De har bland annat har 
till sin uppgift att skydda människors privatliv i IT-samhället. Detta skydd ska tillgodoses 
utan att användningen av ny teknik hindras eller försvåras.  

Enligt datainspektionen (2003) är personuppgift enligt lagens definition all slags informa-
tion som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Kodade upp-
gifter omfattas också så länge det finns en kodnyckel med vars hjälp det går att identifiera 
enskilda individer. Om det däremot inte längre finns någon möjlighet att koppla uppgifter-
na till en enskild person är PuL inte tillämplig. 

Det krävs inte tillstånd för att få behandla personuppgifter. Tillståndskravet slopades 2001 
när PuL slutgiltigt ersatte datalagen. Det finns särskilda restriktioner när det gäller behand-
ling av uppgift om personnummer. Personnummer behandlas när samtycke har inhämtats 
eller när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en 
säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. Ett samtycke skall vara individuellt, 
frivilligt, särskilt, otvetydigt och informerat.  

Många är kritiska mot en utbredd användning av personnummer och är oroliga för att per-
sonnumret utnyttjas som koppling vid samkörning av register vilket ökar möjligheten till 
kontroll av den enskilde. Det kan finnas skäl för att registrera personnummer med hänsyn 
till att personförväxling inte sker, till exempel inom sjukvård. Av Datainspektionens praxis 
framgår att inspektionen har en restriktiv inställning till användningen av personnummer.  

Känsliga personuppgifter är enligt datainspektionen sådant som avslöjar ras, etniskt ur-
sprung, politiska åsikter, religiös övertygelse, hälsa och sexualliv. Det har i lagen inte gjorts 
någon åtskillnad mellan olika typer av sjukdomar utan alla personuppgifter som rör hälsa 
anses lika känsliga. 

                                                 
1 IT (Informationsteknologi) = Teknologi inom informatikområdet i allmänhet, exempelvis IT-branschen 

(Lingärde, 1998). 
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I PuL finns bestämmelser om säkerhet vid behandling av personuppgifter. Den person-
uppgiftsansvarige ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de 
personuppgifter som behandlas. Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är 
lämplig med beaktande av de tekniska möjligheter, kostnaden att genomföra åtgärderna, 
risker som finns med behandlingen och hur pass känsliga dessa uppgifter är. Bindande fö-
reskrifter om säkerhet kan meddelas av Datainspektionen, till exempel vid behandling av 
personuppgifter som innebär särskilda risker för otillbörligt intrång i den personliga integri-
teten. Den ansvarige måste vara medveten om vilken hotbild som finns och vilka risker 
som finns i den egna IT-miljön. Denne måste också beräkna hur stor risken är att ett hot 
blir verklighet och vilken konsekvenser detta i så fall kan få? 

3.3 Vad lagras om patienten 
Landstinget har både skyldighet och rätt att samla in och lagra uppgifter. Det är flera lagar 
som styr hanteringen av uppgifterna i journaler och datasystem. Hälso- och sjukvården har 
särskilda regler för sekretess, och alla som arbetar inom Landstinget har tystnadsplikt. 

Landstinget (Thålin, 2004) klargör att all dokumentationen kring ett läkarbesök, diagnoser 
och provtagningar hanteras i olika datasystem. Det är bara behörig personal som är delaktig 
i den pågående vården som får ta del av informationen i datasystemen. Samma regler gäller 
också uppgifter som finns på papper. 

Det är bland annat följande uppgifter som Landstinget kan registrera om patienten. 

• namn, personnummer och adress 

• besök på vårdcentraler, sjukhus och tandvårdskliniker 

• inläggning på sjukhus 

• undersökningar och behandlingar 

• diagnoser 

• resor i samband med vård 

• ekonomiska transaktioner 

• DRG (se kapitel 3.3.1 nedan) 

Alla dessa uppgifter finns inte på de utomlänsfakturor som uppsatsen behandlar. Det är i 
sjukjournalen på varje patient som de flesta uppgifter kan återfinnas. 

3.3.1 DRG 
På fakturorna för uppköpt vård finns det oftast ett DRG nummer (Diagnos Relaterade 
Grupper). På socialstyrelsens hemsida http://www.sos.se/EPC/cpk/vad_DRG.htm 
(Fernström, 2004) finns informationen att DRG är ett system för klassifikation och är av-
sett för slutenvård på akutsjukhus.  



 Referensram 

 17

Det började utvecklas vid Yale University i USA under 1960-talet. Syftet var att använda 
DRG för kvalitetskontroll av sjukhusvården och det används som en metod för att beskri-
va slutenvårdens produkter. Genom att vårdtillfällena på sjukhuset delas in i ett relativt litet 
antal grupper erhölls i DRG ett instrument för överskådlig verksamhetsbeskrivning.  

När det görs en klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem blir det möjligt att statistiskt 
kunna se vilka sjukdomar och andra hälsoproblem som är aktuella som orsak till männi-
skors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Klassificeringen kan även användas 
till att jämföra vårdkostnader mellan och inom landsting samt för att fördela resurser, till 
exempel vid budgeteringar. Personer som är insatta i DRG-kodning kan utläsa information 
om patienten som numret härrör till. 

3.4 Digitala informationssystem och sekretess i sjukvården 
Informationssäkerhetsområdet är mycket omfattande. Redan vid konstruktionen av ett di-
gitalt informationssystem måste säkerhetsaspekter beaktas. För att upprätthålla säkerheten i 
systemen krävs regelverk för hur ingående kontrollfunktioner såsom behörighet, åtkomst 
och spårbarhet.ska användas (se figur 3.2, sida 17). Lagar och föreskrifter reglerar de krav 
som ställs på säkerhet och sekretess (Spri rapport – 1996).  

Det är många individer som har tillgång till patientinformation Inte bara läkare och övrig 
sjukhuspersonal, utan även personer i andra yrken. Socialarbetare, ekonomisk personal och 
fakturahanterare. Många vårdgivare sänder känslig patientinformation vidare med relativt li-
ten kunskap om vilka skydd som krävs. Att hålla balansen mellan att ge tillgång till uppgif-
ter och att säkra sekretessen är en utmaning för informationssystem inom hälso- och sjuk-
vård. 

Även om denna studie inte har som syfte att granska tekniska säkerhetslösningar är de en 
viktig del av sekretessen när det gäller e-fakturering. 

3.4.1 Säkerhetslösningar 
I GEA’s2 rapport Elektroniska fakturor (Dykert, 2003) går det att läsa om de vanligaste me-
toderna för att lösa kravet på konfidentialitet. Systemet måste kunna identifiera en använ-
dare och det ska även kunna se när denna användare har utfört ett försök till åtkomst av in-
formation i systemet. Metoden förutsätter att användaren skyddar sitt lösenord från andra 
användare. Det är också viktigt att ha en fungerande administration som hanterar borttag 
och ändringar när en användare slutar sin anställning eller får ändrade arbetsuppgifter. 

                                                 
2 GEA = Gemenskapen för elektroniska affärer är en organisation som drivs utan vinstsyfte. GEA har 

Svenskt Näringsliv, Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Statskontoret, Bankföreningen, Företagarnas 
Riksorganisation samt IT-företagens branschorganisation som huvudmän samt ett stort antal företag och 
andra som medlemmar. GEAs syfte är att verka för att förutsättningarna för elektroniska tjänster blir bra, i 
form av funktionell infrastruktur, lagstiftning, kompetens med mera (Dykert, 2003). 
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Behörighetskontroll  
I Spri-rapport (1996) beskrivs behörighetskontrollsystem som är de funktioner i informa-
tionssystemet som upprätthåller informationssäkerheten. För att uppnå en hög grad av in-
formationssäkerhet är det viktigt att alla användare kan identifieras. En traditionell identifi-
ering sker med hjälp av ett lösenord. 

Detta består av olika funktioner och kan se ut som figuren 3-2 enligt nedan. 

 

 

Figur 3-2 Behörighetskontrollsystem (Spri-rapport, 1996). 

Åtkomstkontroll 
Åtkomstkontroll av lagrad information sker i ett antal steg. Först erhåller en behörig an-
vändare tillgång till funktioner i systemet, därefter en viss mängd patienters lagrade data. 
Varje användare ska få tillgång till den information och de funktioner som behövs för att 
kunna utföra sina arbetsuppgifter. Därför kan det skilja mellan användare vilka tillgång till 
behörighet dessa har. Denna indelning benämns användarroll. Tilldelningen av roll utgår 
från vilken typ av personalkategori som användaren tillhör inom enheten, till exempel läka-
re, sjuksköterska, undersköterska och så vidare.  

Behörighets-
kontroll-system

Identifiering 

Tillgång till 
funktioner 

Dataintegritet
Tillgång till 
lagrade data 

Utnyttjande

Åtkomstkontroll

Loggning 

”Spårbarhet” 



 Referensram 

 19

Loggfiler 
I samma rapport (Spri, 1996) beskrivs utförligt hur loggfiler uppkommer. Loggning innebär 
att då en användare genomför vissa åtgärder i informationssystemet noteras detta i form av 
loggdata. I en säkerhetslogg dokumenteras – med datum och klockslag – såväl godkänd åt-
komst av information som avvisade försök. Den åtgärd som framförallt ska loggas gäller då 
någon information har presenterats utanför användarens definierade behörighetsregler. 

Ur sekretessynpunkt är det väsentligt att kunna följa på vilket sätt informationssystemet ut-
nyttjas. Vad som då är av intresse är vilken information, och i vilket sammanhang informa-
tionen registrerades. Att logga innebär att mycket stora mängder data behöver lagras. För 
att hålla lagringen inom rimliga gränser är det nödvändigt att loggningen kan begränsas till 
viss tidsperiod eller till vissa kritiska aktiviteter. 

Spårbarhet 
I Elektroniska fakturor (Dykert, 2003) betonas också vikten av spårbarhet i samband med 
elektronisk faktura. Det sammanfaller till viss del med de redovisningsmässiga kraven på en 
obruten verifieringskedja. Det ska vara möjligt att i efterhand spåra fakturornas hantering 
och väg i systemet. Funktioner för säker lagring av fakturor är viktiga för att uppfylla kravet 
på spårbarhet. Det bör uppmärksammas att i samband med skanning av mottagna fakturor 
i pappersform måste en referens skapas mellan pappersfaktura och digital kopia och att 
även pappersfakturorna skall bevaras som räkenskapsinformation i 10 år. 

3.4.2 Hot mot datasäkerheten 
Vi måste förvänta oss att hoten ökar i och med den digitala datainsamlingen. Rindfleisch 
(1997) diskuterar runt följande hot som anses vara de största: 

Från den primära vårdgivaren 

• Omedvetet avslöjande – personal gör omedvetna misstag eller orsakar oavsiktliga avslö-
janden. En konversation kan bli avlyssnad, någon ser ett laboratorieresultat som 
gäller någon de känner eller information lämnas kvar på en datorskärm som en pas-
serande ser. 

• Nyfikenhet – personal missbrukar sin tillgång till information av ren nyfikenhet. 
Kanske för att få reda på anhöriginformation, se en känd persons hälsotillstånd el-
ler för att se om en specifik individ bär på en sjukdom. 

• Bestickning – personal som medvetet söker information och ger den till utomståen-
de. Orsak kan vara elakhet, hämnd eller pengar. 

Andrahands användare inom organisationen 

• Ohämmad användning – när de som har tillgång till informationen för att administrera 
sjukvården utnyttjar möjligheten för andra syften än för att utföra sitt arbete. 

Intrång utifrån 

• Otillåten tillgång – före detta anställda, missbelåtna patienter, nätverksinkräktare och 
dylikt kan stjäla information, förstöra system eller avbryta viktiga pågående proces-
ser i administrationen. 
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3.4.3 Åtgärder att vidta mot hoten 
För att undvika intrång och för att försäkra sig om att datoriserade personuppgifter är kon-
fidentiella och säkra måste hälsoorganisationer vidta åtgärder. I Pendrak och Ericsons arti-
kel (1998) om att skydda information nämner de följande steg: 

• Det måste finnas garantier för att utrustningen som finns är designad för att mot-
verka säkerhetsinbrytningar från utomstående. Det kan vara alltifrån krypteringsap-
plikationer till brandväggar. 

• En formell informationsplan måste utvecklas som inriktar sig på intern säkerhet 
och patientens integritet,  likaväl som tillgång och systemkapacitet. Denna plan 
borde innehålla en skriven policy för informationssäkerhet, personalutbildning, 
riskuppskattning, granskningsprocesser och backup och återställningsprocedurer. 

• Alla anställda bör skriva på ett kontakt där den aktuella anställningstiden ska uppges 
och när anställningen eventuellt upphör. 

• Programvaran som används ska kräva ett lösenord, och med det en försäkran att 
dessa lösenord förvaras på säkert ställe. 

• Terminalerna kan vara programmerade så att de automatiskt loggar ut efter en viss 
tids inaktivitet. 

• Att kryptering används för information så att den inte automatiskt går att läsa. 

Även om dessa steg tas så kan inte en datoriserad terminal anses riskfri. Säkerhetskrav och 
utbildning kan inte förhindra människor från att göra fel som äventyrar systemsäkerheten.  

Teknologi kan hjälpa till för att tillgodose att bara sjukvårdspersonal får tillgång till infor-
mation som de har behov av att få veta i sitt arbete. Det går också att försäkra sig om att 
denna information går från det ena stället till det andra, korrekt och säkert. Men teknologin 
kan inte göra något för att försäkra att personen som får tillgång till informationen inte 
missbrukar denna. Det är beroende av etik, ledningens effektivitet och de lagar som inne-
bär straffpåföljd om oriktig användning sker. 

Verksamhetens ledning kan alltså vara lika viktigt som högteknologiska säkerhetssystem för 
att säkra den personliga integriteten. Ledningen måste försäkra sig om att all personal till 
fullo förstår sin roll i att säkra patientens uppgifter. 

3.5 Elektroniska fakturor – en del av e-handel 
E-fakturering innebär att minst två organisationer kommunicerar och utbyter information 
digitalt mellan varandras informationssystem. E-fakturering kan därför ses som en del av 
elektronisk handel (fortsättningsvis kallat e-handel).  

E-handel är en företeelse som blivit en av de starkaste trenderna inom IT-området under 
slutet av 90-talet. Anledningen är till stor del de möjligheter som skapats med Internet. Det 
har blivit enkelt och billigt att tillämpa e-handel. Det som omnämns mest är den mer 
kommersiella handeln som vänder sig till privatpersoner, men den som sker mellan företa-
gen är betydligt mer omfattande (Fredholm, 1998). E-handel innebär också dataöverföring 
och fakturering mellan företag. 
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Enligt Halvarsson (2000) gör globaliseringen av handeln och Internets snabba spridning att 
analoga affärsuppgörelser blir allt mer omöjliga. Utvecklingen av digitaliseringen gör att 
människan med otänkbar snabbhet kan överföra och distribuera informationsmängder till 
en rörlig kostnad som är lika med noll.  

Om ett affärsavtal finns mellan två företag och dessa fortlöpande skickar information mel-
lan sig finns behov av att automatisera detta. Om flödet inte sker så ofta krävs enklare lös-
ningar med mindre behov av automatisering. För att överhuvudtaget kunna genomföra en 
datakommunikation med informationsöverföring krävs viss teknisk utrustning, speciella 
förutsättningar och medvetenhet om risker. Allt beroende på organisationens tidigare ut-
veckling och anda.  

När information lagras och skickas i elektronisk form finns det många risker som kan upp-
komma. Ett system består av många olika delar, och alla dessa delar måste vara säkra för att 
den totala lösningen ska bli säker. 

3.5.1 Säkerhet 
Själva begreppet säkerhet är relativt. Frågor som måste ställas när säkerhet diskuteras i da-
tor- och kommunikationssystem är hur säkert systemet är och hur dessa risker ska hanteras. 

Precis som Ericson och Wiedersheim (1998) påpekade angående vårdinformation (se av-
snitt 3.4.3) så poängteras det i Utlandsrapport (1998) att säkerhet inom e-handel inte bara 
är teknik. Det är lika mycket en policy- och ledningsfråga. Det finns alltid bra produkter 
men det är hanteringen av dem som avgör om de är effektiva eller inte. Det är också viktigt 
att se säkerheten i ett system som en kontinuerlig och föränderlig process och inte ett fast 
tillstånd. Förvaltning och förbättring av säkerheten måste alltid fortgå. 

Det finns tekniska lösningar för att tillgodose att information som överförs kommer till rätt 
person och att det som mottagare ska vara möjligt att signera dokument digitalt liknande en 
fysisk underskrift. Det ska också gå att skydda information med lösenord så att åtkomsten 
av denna skyddas. Halvarsson (2000) och i Utlandsrapport (1998) diskuterar nedanstående 
lösningar. 

Certifikat - Ett certifikat är ett bevis på en koppling mellan ett företag och ett datorsystem 
och utfärdas av en betrodd och välkänd part som flera användare litar på. Till exempel Pos-
ten eller Telia. Med andra ord är ett certifikat en signerad digital handling. På detta certifikat 
(kort) lagras uppgifter såsom namn, personnummer, utfärdare och giltighetstid. Utfärdaren 
skall kunna skydda en användare som förlorat sitt kort (Halvarsson, 2000).  

Signaturer är den lösning som ska vara bindande vid en underskrift på ett avtal. Det går att 
översätta det som en elektronisk underskrift. Med hjälp av PKI3 och lagstiftning kan två 
parter eller fler kommunicera säkert och juridiskt bindande, utan tidigare avtal dem emellan 
(Halvarsson).  

                                                 
3 PKI (Public Key Infrastructure) – innebär möjlighet till säkra system för kommunikation och lagring av in-

formation. PKI är den utrustning och de rutiner som behövs för att hantera kryptering, signaturer och certi-
fikat. Detta för att anställda ska kunna identifiera sig i företagets datasystem (Utlandsrapport, 1998). 
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Kryptering är ett gammalt fenomen och den traditionella användningen har varit att skyd-
da information mot obehörig insyn. Tekniken förknippas främst med agenter, diplomater 
och militärer, men i det moderna informationssamhället är de potentiella civila använd-
ningsområdena många och viktiga. Tekniken kommer att vara en av pusselbitarna i framti-
dens system för säker kommunikation över allmänna nätverk och lagring av information 
(Utlandsrapport, 1998). 

I ovan nämnda rapport (Utlandsrapport, 1998) går det vidare att läsa om några viktiga till-
lämpningar av krypteringsteknik: 

• Konfidentialitet innebär att informationen inte är läsbar för obehöriga. Att se till att 
bara de som ska kunna läsa viss information kan göra det . 

• Integritet hos data - det går att upptäcka ifall informationen ändrats på ett obehö-
rigt sätt; till exempel om meddelandet som sänts har ändrats. Det innebär inte att 
informationen är skyddad mot manipulation, men att eventuell manipulation kan 
upptäckas. 

• Autentisering eller identifiering, ett fastställande av identiteten hos en användare el-
ler apparat i ett kommunikationssystem. Detta görs för att parterna i ett informa-
tionsutbyte ska vara säkra på vem de verkligen kommunicerar med. 

• Icke-förnekelse, en utförd elektronisk transaktion inte ska kunna förnekas av någon 
av de inblandade parterna. Denna gör det möjligt för ett företag som säljer varor 
över Internet att binda en kund vid de köp denne gjort. 

3.6 Fakturor 
En elektronisk faktura är en digital faktura som går att fylla i direkt i datorn och skicka elek-
troniskt (utlandsrapport, 1998). På 1980-talet började PCn användas i större utsträckning 
än tidigare för att producera information i digital form. Informationen skrevs sedan ut på 
ett papper. Analoga blanketter används fortfarande i stor utsträckning, men teknik finns 
idag för att kunna producera blanketter digitalt (Halvarsson, 2000).  

De lagar som reglerar fakturahanteringen är bokföringslagen, aktiebolagslagen, mervärdes-
skattelagen och skattebetalningslagen. Elektroniska fakturor har sedan länge accepterats, 
men under vissa förutsättningar. En av dem är att fakturor som lagras i dataformat alltid 
skall kunna skrivas ut i läsbar form under hela den tioåriga arkiveringstiden. Om företaget 
byter system så måste informationen konverteras så att den fortfarande kan vara läsbar ef-
ter bytet. Ett alternativ är att skriva ut allt innan systembytet.  

3.6.1 Förutsättningar för digitalisering av pappersfakturor 
Att enbart tro att vi blir papperslösa bara genom att använda e-fakturor är fel, men möjlig-
heterna finns. De krävs dock att vi anammar tekniken och att användarna accepterar det 
nya sättet att kommunicera. Om tanken går till mängden privatpersoner som använder 
bank via Internet för att betala sina räkningar så verkar det som om utmaningen ligger hos 
företag och myndigheter att erbjuda andra företag tjänster för e-fakturering. 
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Halvarsson (2000) pratar om några steg på vägen till digitalisering av pappersfakturor. 

Teknik 

Fram till idag har den bristfälliga tekniken varit ett hinder för ett papperslöst kontor. Dato-
rerna och nätverken har inte varit kraftfulla nog att hantera informationen och dess flöde. 
Även mjukvara har saknats eller varit undermålig. Denna brist existerar inte längre enligt 
Halvarsson. Vi har idag alla förutsättningar för en fullständig digitalisering. 

Lagar 

Ett av de största hindren har varit alla lagar, förordningar och rekommendationer från 
myndigheter. Hur informationen ska lagras och vad som är arkivbeständigt. EU har enligt 
Halvarsson kommit med direktiv som ger de rätta möjligheterna för ett papperslöst kontor. 

Organisationens anda 

Enligt Halvarsson kan en organisations kultur och historia innebära ett hinder för utveck-
ling. Att ta hjälp av ny teknologi innebär även ibland vissa organisatoriska förändringar som 
kan bli svåra och kräva mycket tid. Personalstyrkan kan till exempel behöva minskas eller 
omplaceringar ske. Det gäller att personalen är införstådd med dessa förändringar och att 
de i möjligaste mån är positivt inställda till detta. 

3.6.2 Positiva och negativa aspekter för e-fakturering 
För att få en framgångsrik elektronisk handel talar Fredholm (1998) om teknik, affärer och 
organisation. Det är inte lätt för företag att välja vilken lösning som är rätt. Först och 
främst måste det utredas vilken elektronisk handel som ska väljas, och hur detta sedan ska 
implementeras i datorer, mjukvara och nätverk. Tekniken måste tillämpa på ett sätt som 
förbättrar de egna affärsmöjligheterna. Tekniken måste skapa fördelar och billigare kom-
munikation. Det svåraste är att anpassa den egna organisationen efter de nya rutinerna. 
Gamla mönster sitter djupt inrotade.  

Positiva aspekter 

Fredholm (1998) diskuterar kring personalbehovet. Det kan visserligen bli mindre med e-
handel, men de kvarvarande arbetsuppgifterna blir troligtvis mer kvalificerade och stimule-
rande. De som jobbar kvar i organisationen har en mer effektiv organisation och det blir 
lättare att ställa upp på kundernas krav. 

Ett argument som ofta används och som talar för e-fakturering är ekonomin. Att ta emot 
e-fakturor innebär ingen större förändring ekonomiskt, att däremot skicka de flesta faktu-
ror elektroniskt innebär stora besparingar.  

– ”Det kostar tre kronor att skicka en e-faktura, medan det kostar flera hundra kronor att hantera den 
vanliga fakturan”. Detta säger Hans Larsson från Nordea Bank (Jönköpings Posten 2004-10-
13, sidan 13). E-fakturahanteringen är i första hand något som vänder sig till företagskun-
derna eftersom en stor administrativ insats går åt till att hantera pappersfakturor. Men det 
är svårt att hitta undersökningar som behandlar frågan om e-fakturering även påverkar 
andra delar än ekonomi och administration. 
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Negativa aspekter 

Ska elektronisk affärskommunikation införas måste det finnas andra företag att handla 
med. Krav måste ställas på att även de andra företag som det finns relationer med måste in-
föra den utrustning som krävs. Och innan detta sker tvingas företaget i början att arbeta 
med dubbla rutiner (Fredholm, 1998). Andra saker som kan hindra företag är för höga 
kostnader för att införa tekniken, brist på förståelse och kunskap samt avsaknad av produk-
ter och tjänster på marknaden. 

Införanden kan även bromsas av att det finns en oro i organisationen att bli av med arbets-
uppgifter. 

3.7 Olika typfall av elektronisk fakturering 
I GEA: rapport Elektroniska fakturor (Dykert, 2003) omtalas olika typfall av e-fakturering. 
Här följer en beskrivning av de främsta. 

3.7.1 EDI-faktura 
EDI4 innebär två system som kommunicerar med varandra med ett minimalt inslag av ma-
nuella rutiner. De elektroniska dokumenten skickas över ett nätverk, till exempel Internet. 
Fakturorna skickas elektroniskt från säljaren till köparen där de läses in och kontrolleras au-
tomatiskt. Det förutsätter att det finns en standard, ett överenskommet filformat, så att sy-
stemen kan tolka informationen lika.  

Kommunikationen blir alltså dubbelriktad vilket skapar nytta hos båda parter. Med EDI 
blir fakturahanteringen rationell eftersom dokumentet kan registreras, kontrolleras och 
konteras med automatik i köparens system.  

EDI fakturor kan även skickas via en mellanliggande tjänst, ofta kallan VAN-tjänst. VAN 
(Value Added Network) är en outsourcingtjänst som tar bort behovet av ett eget EDI-
system och expertis. Syftet med det är att deras kunder kan kommunicera med många kö-
pare utan att tänka på olika standarder och tekniska lösningar. Varje mottagare får transak-
tionerna på det sätt de önskar tack vare VAN-företaget. 

3.7.2 e-Faktura och e-Giro 
e-Faktura är ett samarbete mellan Föreningssparbanken och Nordea, och e-Giro förenade 
affärsbankerna. Först var dessa båda former isolerade system, med sedan år 2000 är de 
samordnade. Alla stora och några av de mindre bankerna finns med i samarbetet. 

                                                 
4 EDI = Electronic Data Interchange – Det är ett system för framtagning av standardiserade handelsdokument 

(en sådan standard EDIFACT finns nu framtagen). 
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Processen sker enligt följande: 

• Fakturautställaren skickar fakturan elektroniskt från sitt system till någon av de del-
tagande bankerna. Kommunikationen sker via Internet med signerad och krypterad 
information. 

• Kunder får informationen på sin skärm. Om betalningen accepteras godkänns den 
genom ett klick på skärmen, utan att kunden behöver registrera belopp, datum eller 
referensnummer. 

Ändring av felaktiga fakturor kan ske i vissa banker förutsatt att säljaren medger 
detta. Till exempel så kan beloppet ändras, betalningsdatum flyttas fram eller hela 
fakturan makuleras. Åtgärden signeras.  

• När fakturan är godkänd och betald får fakturautställaren återrapportering på van-
ligt sätt från bankgirocentralen elektroniskt. 

Fakturor via Internetbanker är ett bra sätt att nå ut till privatkunder, men även för att kopp-
la in mindre företag. Dessa kan sällan ta emot en fakturafil som vid EDI. En nackdel är att 
det inte finns någon koppling till fakturamottagarens bokföringssystem, detta måste ske 
manuellt och den mottagna e-fakturan måste sparas i sin elektroniska form.  

3.7.3 Självfakturering 
Köparen skapar själv fakturan istället för säljaren. Detta system fungerar bäst vid köp av 
väldefinierade produkter där priserna redan är överenskomna.  

Grundregeln enligt mervärdesskattelagen är att säljaren ska ställa ut fakturan. Vid självfak-
turering är det en förutsättning att det finns ett avtal mellan köparen och säljare som regle-
rar allt.  

En konsekvens av självfakturering är att det arbete som i normalt fall görs av köparen istäl-
let måste utförs av säljaren.  

3.7.4 Fakturafiler via e-post 
Många verksamheter saknar förutsättningarna för EDI-fakturor. De tycker ändå det är na-
turligt att skicka fakturor via e-post precis som andra dokument. Smidigheten är inte det-
samma för köparen och säljaren som vid andra lösningar för elektronisk fakturering. Det 
leder ofta till att det måste göras en utskrift hos köparen och även manuell hantering hos 
mottagaren. Vinsten är alltså endast att slippa papper, kuvert och portokostnad. 

Det finns också risker med denna hantering. Det är möjligt för köparen att ändra på do-
kumentet, e-postadresser kan ändras och dylikt. Att använda kvitto, signering och krypte-
ring är att föredra. 

Vad som också måste hanteras är att filerna med information måste sparas innevarande år 
plus i ytterligare tre år i det skick som de ankom i, det vill säga den mottagna filen på till ex-
empel diskett eller CD. 
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3.7.5 Mervärdestjänster 
Marknaden för mervärdestjänster har ökat, de ofta enkla och prisvärda alternativ för små 
företag.  

Alla fakturor kan till exempel skickas i en stor datafil veckovis till ett företag som ombesör-
jer all vidare fakturahantering. VAN-tjänster kan ta emot fakturorna som omvandlar dem 
till respektive företag allt efter deras tekniska lösningar. Ett annat fall kan vara när en verk-
samhet har hela sitt system on-line, så kallas ASP-tjänst. ASP (Applikation Service Provi-
der) är en servicebyrå på Internet. Ett intressant alternativ för små företag, kostnaden är 
rimlig även för dessa och ger dem tillgång till moderna teknologi. 

3.7.6 Skanning av pappersfakturor 
Detta innebär att en ankommande pappersfaktura läses in som en digital kopia av origina-
let. I början sker en konfigurering för varje ny leverantör som ska skannas in för att identi-
fiera var uppgifterna finns på dokumentet, till exempel uppgifter såsom belopp och förfal-
lodatum. Det är framförallt aktuellt när det gäller varor och tjänster som kommer från 
många olika leverantörer som inte är frekventa.  

Detta system har inga fördelar för fakturautställaren. Ingen e-faktura kan sändas direkt från 
systemet. I så fall måste först en faktura skannas in, eller en e-faktura tas från systemet och 
föras över till diskett till ett vanligt fakturasystem. Detta kan inte anses rationellt. 
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4 Empirisk undersökning 
I detta avsnitt följer en redovisning av min empiriska undersökning som bestod av intervjuer och samtal 
med personal. Frågeguiderna till den empiriska undersökningen finns som bilaga 1 och 2. 

4.1 Redovisning från empirisk studie 
Jag har delat upp resultaten från min empiriska studie i pappersfakturor, skanning av faktu-
ror och e-fakturor. Jag har alltså valt att inte redovisa vad som framkommit från varje re-
spondent eller från varje avdelning på landstinget var för sig, utan istället dela upp det i re-
spektive fakturahantering. Intervjun med produktchefen från Nordea redovisas dock sepa-
rat. 

Den största delen handlar om skannade fakturor eftersom det är i den processen som 
Landstinget befinner sig i just nu. Det som berör helt elektroniska fakturor är minst efter-
som detta ej används fullt ut. 

4.2 Personalens tystnadsplikt 
Alla som arbetar på eller har uppdrag för Landstinget har tystnadsplikt och blir informera-
de om detta vid anställning, någonting som jag själv fick kunskap om i början av min an-
ställning. Denna bestämmelse finns i sekretesslagen och gäller förutom vårdpersonal även 
administrativ personal, lokalvårdare med flera. Sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga 
patientuppgifter och gäller hela livet, även om den anställde slutat sin tjänst hos Landsting-
et. 

Men det finns några undantag från sekretessen, om till exempel polis, domstol eller åklagare 
gör en förfrågan kan vårdpersonal uppge personuppgifter. Personal har även skyldighet att 
anmäla vid allvarliga brott såsom mord, rån eller narkotikabrott.  

4.3 Pappersfakturor 
På landstinget i Jönköping hanterades fram till 1999 endast pappersfakturor. De hade ett 
datoriserat ordinärt ekonomisystem, men det användes endast för betalning av fakturorna. 

4.3.1 Hanteringen av pappersfakturor 
Figuren 4-1 på nästa sida visar hur hanteringen sköttes med enbart pappersfakturor: 
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Figur 4-1 Fakturahanteringen förr (Egen modell, 2004) 
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4.3.2 Intervju med personal på landstinget - pappersfakturor 
Pappersfakturor kom in bland all vanlig post till diariet och datumstämplades. Diariet sorte-
rade ut fakturorna som skickades till faktureringsenheten. Den totala mängden fakturor 
som kom in var cirka 3-4000 fakturor per vecka. Alla slags fakturor hanterades, inte bara de 
som hade personuppgifter.  

Fakturan konteringsstämplades och konteringen5 gjordes direkt på fakturan. Denna skulle 
sedan attesteras6 av en till flera personer och fick skickas runt till alla berörda. Det admi-
nistrativa arbetet tog därför lång tid och gick över många händer. Det fanns även en risk att 
fakturorna kunde bli liggande hos någon en längre tid på grund av arbetsanhopning eller att 
någon inte var tillgänglig. Eftersom fakturan färdades mellan många olika personer fanns 
även alltid en oro bland personalen om fakturan verkligen skulle komma tillbaka till enhe-
ten för betalning. Denna oro visade sig befogad efter mitt samtal med IT säkerhetsansvarig. 
Landstinget hade gjort undersökningar där det framkom att upp till 10 % av fakturorna 
försvann på vägen till eller från enheten. 

När fakturan kom till respektive attestant så genomförde denne en granskning av den. Det 
som kontrollerades var bland annat om patienten tillhörde länet, om personen i fråga hade 
remiss, om priset stämde med mera. Personnumret slogs upp i en folkbokföringsdatabas 
som Landstinget fortfarande har tillgång till. Databasen innehåller dock endast personer i 
Jönköpings län. Om allting stämde så attesterades fakturan den och skickades vidare till 
nästa attestant eller för slutlig betalning.  

Pappersfakturorna lagrades på respektive enhet i verksamheten, och all personal kunde i 
princip gå in och titta på vilken faktura som helst, även de som var sekretessbelagda. Det 
var tidsödande att leta efter fakturor som personalen behövde få tillgång till. Detta var en 
reflektion som jag själv gjorde i mitt arbete med fakturagranskningen då jag ibland hade 
behov av att se gamla fakturor som inte fanns registrerade elektroniskt. Lång tid gick åt till 
att söka upp konteringen/betalningen i dåtidens fakturasystem, ta reda på verifikations-
nummer och ge sig ner i arkivet för att leta.  

4.4 Skannade fakturor 
Vid intervjun framkom att faktureringssystemet som idag finns på landstinget är ett så kal-
lat skanningssystem som heter Elektra vilket infördes 1999.  

4.4.1 Fakturasystemet Elektra – med skanning 
Precis som förut inkommer all post till diariet på landstingets kansli, och där sorteras all 
post som sedan skickas vidare till respektive enhet. 

 

                                                 

5 Kontering = ett bestämmande av konton för bokföring av poster. Ett belopp ska dras från ett visst förutbe-

stämt konto 

6 Attest = ett godkännande – en påskrift 
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Nedanstående figur 4-2 visar hur fakturahanteringen fungerar idag: 

 

 
 

Figur 4-2 Skanningsystemet – Elektra – för pappersfakturor (Sv Kommunförbundet, 2004) 

Enligt Kravspecifikationen för systemet (Svenska kommunförbundet, 2004) finns följande 
huvudfunktioner: 

• Ankomst 

• Preparering 

• Skanning 

• Tolkning 

• Utsortering 

Ankomst - Fakturor och tillhörande dokument anländer till enheten från diariet. Fakturor-
na distribueras sedan vidare för preparering. På diariet arbetar 3 personer. 

Preparering - Förvaltning identifieras och sortering sker. Pappersfakturan stämplas med 
ankomstdatum. Fakturorna lämnas över för skanning. 

Skanning - Fakturor skannas och inläsning av bild sker. 

Tolkning - Den inskannade bilden tolkas och nyckeluppgifter tas fram till behandlingsbar 
data. Det kan vara fakturanummer, ankomstdatum, betalningsansvarig förvaltning, leveran-
törsnummer, post-/bankgiro, belopp, moms, referens med mera. 
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Efter detta skickas fakturan ut till respektive enhet och till den person som granskar och 
prestationsattesterar den, det vill säga godkänner den en första gång. Fakturan går sedan till 
den person som har rätt att beslutsattestera där den godkänns för betalning. 

Preparering, skanning och tolkning utförs på faktureringsenheten där det finns 10 personer an-
ställda. Preparering och skanning tar hälften av tiden. Tolkning/kontering är den del där de 
lägger ner mest tid. Ingen på faktureringen har sin specifika arbetsuppgift, alla kan göra allt, 
men det är 2 personer som har en större ansvarsroll än de andra.   

Utsortering - Pappersfakturan arkiveras i enlighet med bokföringslagen och arkiveringslag 
samt interna bestämmelser. 

4.4.2 Intervju med personal på landstinget – skannade fakturor 
Fortfarande kommer runt 3-4000 fakturor per vecka. Det är svårt att säga hur stor del av 
dessa som innehåller sekretessbelagda uppgifter, det finns ännu ingen möjlighet att söka 
endast på sekretessfakturor.  

Jag frågade personalen vad de tyckte var den största fördelen med övergången till att skan-
na in pappersfakturor till e-fakturor. De nämnde direkt tidsvinsten, det går snabbare än den 
tidigare hanteringen. När fakturan väl är inskannad så är det lättare att kontera och få den 
till rätt person. Det upplevs som en säkrare hantering eftersom fakturan sänds direkt till 
medarbetaren.  

I faktureringssystemet Elektra hanteras sekretess genom att fakturor med personnummer 
registreras som sekretessfakturor. Rent praktiskt så kryssas en ruta i på skärmen. Det innebär 
att endast personer med sekretessbehörighet sedan kan se dessa i det elektroniska arkivet. 
Så när det gäller lagring och arkivering är en skannad, e-faktura mycket säkrare än den van-
liga pappersfakturan. Tillgängligheten för de som behöver se fakturorna är också mycket 
god i jämförelse med tidigare då pappersfakturorna lagrades på respektive enhet i verksam-
heten. Nackdelen är sårbarheten med datasystem. De kan till exempel slås ut eller krascha. 

Respondenterna menar att sekretessen kan garanteras bättre än tidigare med hänvisning till 
hanteringen i systemet när det gäller kontering, attestering, lagring med mera. Däremot går 
det inte att gardera sig mot missbruk i olika former eller den mänskliga faktorn, alltså rena 
missar när till exempel fakturor registreras eller märks fel. Men som helhet anser de att sä-
kerheten är betydligt bättre än tidigare. 

Personalen upplever att skyddet av patientens integritet blir bättre, färre personer hanterar 
och ser fakturorna. Efter en diskussion angående sekretess och känsliga uppgifter medger 
de flesta på faktureringen att de har sett uppgifter på personer de känt igen på fakturorna. 
Således finns alltid en risk om personalen inte håller sig till regler, lagar och tystnadsplikten. 
Men de tycker trots allt att det är mer riskfylld med pappersfakturor eftersom de cirkulerar 
på ett helt annat sätt och att ”det är fler ögon som kan se dem”. 
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Elektroniska, skannade fakturor innebär i princip inte några nya arbetsmoment, skillnaden 
är att konteringen görs på skärmen istället för på papper. När det gäller den administrativa 
arbetstiden går hanteringen betydligt snabbare och över färre händer än förut när den ma-
nuella hanteringen var större. Nu görs alla konteringar direkt på skärmen och skickas till re-
spektive attestant, vilket innebär att alla attestanter får fakturan samtidigt i sina datorer. 

Nedanstående bild visar hur en utomlänsfaktura kan se ut. Alla personuppgifter är bort-
suddade med hänsyn till sekretessen. 

Figur 4-3 Exempel på Landstingsfaktura på uppköpt utomlänsvård (Landstinget, 2005) 

Personuppgifter 
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Uppgifterna på fakturorna är detsamma eftersom det är samma pappersfakturor som han-
teras. Det kan vara uppgifter såsom personnummer, namn, adress, vårdtider, pris, DRG-
nummer med mera. Faktureringen – de som tar emot fakturorna - behöver inte dessa upp-
gifter, däremot behövs den av de medarbetare som granskar vårdfakturorna – de som atte-
sterar och kontrollerar - i alla fall en del av uppgifterna. Det som de alltid behöver är per-
sonnummer och vårdtider, det är grunden. Men även annan information är viktig; om det 
är ett akutbesök, om remiss finns eller vilken behandling patienten har fått. Det måste gå 
att kontrollera om patienten har rätt till vården och att ersättningen som krävts av vårdin-
rättningen ska utbetalas.  

4.4.3 Granskning av fakturor 
Det måste fortfarande vara möjligt att kontrollera om personen bor i länet eller om perso-
nen i fråga har remiss och denna granskning sker även nu manuellt. Det som personalen 
tycker tar mycket tid är att de fortfarande måste få ut en papperskopia på fakturan, detta är 
något som jag själv också noterat i mitt arbete med fakturor. Denna kopia tas av fakture-
ringen och skickas med intern post. Anledningen till detta är att det inte är praktiskt möjligt 
att ta upp fakturan på skärmen, förstora upp den för att se personnummer och växla till 
folkbokföringsprogrammet. Det kan dessutom följa med långa listor på patienter där inte 
personnumret kan ses på skärmen. Det blir samma praktiska arbete som tidigare. En stor 
skillnad är att det är smidigare att hitta en betald faktura i och med att den finns sparad i sy-
stemet.  

Det kan dock ta längre tid än vanligt för hanteringen eftersom de i vissa fall inte får kopia 
på alla bilagor som tillhör en aktuell faktura, utan får då skriva ut dessa själv.  De använder 
programmet Acrobat Reader för alla inskannade dokument så de kommer i pdf-format7. 
Problemet med detta är att det inte går att skriva ut alla medskickade fakturaspecifikationer 
på en gång, utan de måste skrivas ut en och en. Det händer också ofta att hanterarna får 
papperskopian på fakturan långt innan den kommer på skärmen. Det är först när den 
kommer på skärmen som den kan attesteras.  

Det är lättare att lagra informationen än tidigare eftersom de inte tar någon större plats 
elektroniskt. I de fall papper måste sparas, sparas de i pärmar. Det är lätt att hitta en betald 
faktura eftersom det finns många sökkriterier.  

Som det är nu är spårbarheten stor, det går till hundra procent att se vem som har haft den 
skannade fakturan enligt personalen, vem den har skickats till och vilket väg den har vand-
rat. Det går alltid att se till att den hamnar rätt till skillnad från hur det var förut. Det är inte 
bara loggfiler som sparas i systemet, utan hanterarna själva kan gå in i historiken i Elektra 
programmet och se vägen som fakturan har tagit och vilka åtgärder som har vidtagits. Det 
går även att göra och se noteringar som eventuellt gjorts av någon som haft dokumentet 
hos sig. Jag märkte att personalen tycker att det är en bra möjlighet i systemet. Uttryck som 
”ingen kan nu skylla ifrån sig” och ”man vet precis vem man ska sätta åt” framkommer under in-
tervjuerna. 

                                                 
7 Pdf-format = det filformat som de inskannade dokumenten får. I detta format är dokumentet låst, det vill 

säga det går inte att ändra i text eller siffror, det går endast att läsa. 
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De som attesterar utomlänsfakturorna har inga större reflektioner över sekretessen, det är 
”upp till experterna att fixa”. Men de tycker att sekretessen blir bättre med elektronisk hanter-
ing. Fakturahanterarna vet inte säkert alla de regler som finns gällande den praktiska hanter-
ingen och tror heller inte att det förekommer någon egentlig kontroll att personalen lever 
upp till reglerna. Troligtvis sker ingen kontroll alls så länge ingen misstänker att någon 
missköter sig, menar de. 

Allt som görs på landstinget regleras hårt under sekretesslagen och PuL (Personuppgiftsla-
gen). Eftersom uppgifterna på fakturorna inte används till något register eller förteckning 
av något slag så är det inte något hinder att använda sig av personnumret. Det spelar ingen 
större roll om hanteringen var som förr då endast pappersfakturor hanterades, eller som 
nu, en hybrid där pappersfakturor skannas in till digitalt format. Personuppgifterna sam-
körs inte heller med något annat register i syfte att till exempel registrera den enskilde. 

Det är tillåtet att använda personnummer utan tillåtelse av patienten om det är till gagn för 
personen i fråga och inte bryter mot någon regel i PuL och sekretesslagen. Det får dock 
inte användas om det går att härleda det till något medicinskt sammanhang. Detta är dock 
en svårgripbar definition eftersom det inte finns några journaluppgifter på fakturorna, men 
det går ofta att härleda en sjukdom till en person genom att se avdelning, behandling, 
DRG-nummer och så vidare. 

När patientjournaler hanteras inom sjukvården måste alla sådana låsas in i arkiv över nat-
ten. Det finns inget krav på låsbara arkivskåp för de som granskar fakturorna eftersom det 
inte är hela sjukjournaler som hanteras. De har dock egna skrivare med motivet att känsliga 
personuppgifter förekommer på dokumenten de eventuellt skriver ut.  

Skrivare 

Tidigare hade alla medarbetare som skrev ut känsliga dokument en egen skrivare på rum-
met, men Landstinget håller som bäst på att ta bort en del av dessa, till personalens missnö-
je. Dels på grund av de miljökrav som finns och även för att det innebär en stor kostnad ef-
tersom varje skrivare har ett hyreskontrakt. Om nu dessa tas bort så innebär detta ett hot 
mot sekretessen. Om alla dokument kommer ut till en gemensam skrivare på avdelningen 
eller enheten så kan dokument lätt spridas fel väg. Det spelar ingen större roll att pappret 
rent praktiskt kommer ut med utskriften nervänd, risken för misstag har ändå blivit större 
än om papper med känslig information endast tas emot av den som skrev ut dokumentet. 
Vid samtal med personal så förknippades deras missnöje endast med att detta innebar ett 
merarbete att hämta dokumentet på ett annat ställe än det egna rummet. Min tolkning är att 
det inte hade att göra med den ökade sekretessrisken.  

Mail 

Det inte är tillåtet för medarbetarna att e-maila filer och dokument innehållande person-
nummer. Det finns särskilda så kallade ”funktionsbrevlådor” som då används och där in-
formationen är krypterad. För att få tillgång till att öppna och sända meddelanden med 
denna funktion måste varje medarbetare gå en kurs som ordnas genomlandstinget. Efter 
genomförd kurs erhålls lösenord och tillgång till funktionsbrevlådan. 
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Destruktion 

Hanteringen för destruktion – att kasta papper -  var detsamma vid hanteringen av enbart 
pappersfakturor som nu vid skanning.  

På Landstinget så finns det olika sorteringskärl för olika slags papper som ska slängas. Van-
liga dokument med okänslig information slängs i ett pappersåtervinningskärl, men papper 
med känsliga uppgifter såsom till exempel personnummer slängs för sig. Det finns dels 
säckar i skåp med dörrar där ingen kommer i kontakt med dokumenten och dels stora låsta 
boxar med bara ett inkast för papper. Till sist finns också pappersstrimlare där pappret för-
störs direkt med omedelbar verkan. I de två andra fallen bränns dokumenten. Vilken lös-
ning som valts beror till stor del på utrymmet i lokalen för destruktion. 

4.4.4 Behörighet 
Alla användare har olika slags behörighet beroende på vilken roll som personen har i lands-
tinget och vilken information som behövs för att denne ska kunna utföra sitt arbete. Detta 
styrs av IT-tekniker som ger användarna olika slags rättigheter till information. 

Borttagning av anställdas behörighet sker inte automatiskt, det skulle bli alltför mycket fel 
med så många anställda. De får istället en anmälan från personalkontoret vilka som slutat 
och så tas behörigheten bort manuellt. 

4.4.5 Loggning 
Loggning innebär att det bildas en liten mängd data över varje process som sker när det 
gäller den datoriserade delen av landstinget. Varje sak som någon användare gör på sin da-
tor, skrivare loggas och sparas. Vissa loggar sparas längre än andra, och en del loggas inte 
alls. Till exempel så sparas loggar till Internet och e-mail i 3 månader. Men Landstingets IT-
personal förklarade att full loggning på alla aktiviteter inte utförs. Skulle de spara loggfiler 
på alla aktiviteter som sker på landstinget blir det en total logginformation på en mängd av 
20-30 GB per dag. Enligt IT-personalen så skulle detta bli ”alldeles för mycket information, för 
svårt att greppa och därigenom blir det oanvändbart”. Däremot loggas vissa bitar som de anser vik-
tiga. Vilka dessa är får jag (av säkerhetsskäl) inte veta. 

Det som noteras är bland annat datum, klockslag, användare och dator. Just tidpunkten är 
viktig att logga. Har en användare bara varit inne ett ögonblick på en speciell plats och gått 
ur snabbt så kan det antas att de av misstag tryckt fel personnummer och sökt fel. Har per-
sonen i fråga däremot varit inne en längre tid så är risken större att denne med avsikt häm-
tat eller läst information därifrån. 

På landstinget talar IT-personalen om två olika slags loggning: 

Teknisk loggning – Det innefattar själva transporten av information. Till exempel vilken 
väg informationen tar, vilken applikation som startas, vem som skickat det och vilken tid 
det skickats. Det kan liknas vid ett kuvert där adressen syns. 

Applikationsloggning – Vilken information som ändras, skrivs, hämtas, skickas med 
mera. Det kan liknas vid själva brevet i ett kuvert. 
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4.4.6 Spårbarhet 
Nu finns det än så länge inte något standardsystem för att få loggar från alla slags applika-
tioner till ett och samma ställe, men IT-personalen berättar om planer på införskaffning av 
ett dylikt standardloggsystem. Tanken är att de lättare ska kunna följa hur hanteringen har 
löpt i ett speciellt ärende. 

Det ska kunna gå att se allt som en användare har gjort. Till exempel ett klipp ur ett Word-
dokument, inklistring i en Acrobat-Reader applikation, utskrivning på en specifik skrivare el-
ler mailutskick i ett e-post program. Händelserna ska kunna följas utan att olika loggsystem 
ska behöva kopplas ihop. 

4.5 Elektroniska fakturor 
Fakturagranskarna är av den uppfattningen att digitalisering inte skulle innebära nya ar-
betsmoment, utan arbetsbelastningen skulle troligen underlättas vid digitalisering. Men per-
sonalen har tankar och idéer om vad en fullständig e-fakturering skulle innebära. Med ett 
mer utbyggt elektroniskt fakturasystem skulle vissa kontroller kunna utföras automatiskt. 
Det skulle även bli lättare att ta ut statistik, under förutsättning att fakturorna är uppspalta-
de i olika fält på ett standardiserat sätt.  

De möjligheter som finns för e-fakturor när det gäller kontroll av behörighet, loggning och 
spårbarhet är detsamma som för de skannade fakturor som används i nuläget (se avsnitt 
4.4.4, 4.4.5 samt 4.4.6). 

Enligt IT-säkerhetschefen på Landstinget finns det inga egentliga tekniska hinder för att 
hitta en bra och säker lösning när det gäller e-fakturering. Det som upplevs som det största 
hindret är bristen på en gemensam standard när det gäller de format som filerna (e-
fakturorna) ska skickas som. Det finns inget sådant idag, och det skulle enligt landstingets 
administrativa personal ta en ”ansenlig tid, kraft och pengar” att genomföra detta eftersom be-
slut tas från ”högre makt”. Det krävs också att alla landsting är överens om detta och att alla 
har liknande utrustning. 

Det återkommande när det gäller säkerhet är dock enligt IT-säkerhetschefen den mänskliga 
faktorn.  

”Man kan göra hur många fiffiga tekniska lösningar som helst. Har inte personalen vetskap och 
sunt förnuft om sekretessen så spelar ingenting någon roll”. 

4.6 Innebär en mellanhand ett hot mot sekretessen? 
För att se hur en helt annan typ av verksamhet ser på sekretess och e-fakturering intervjua-
de jag en produktchef på Nordea. Anledningen till att jag ville göra den intervjun var främst 
för att se hur de tänker angående sin egen sekretess och hur de fungerade i sin roll som 
mellanhand för själva pengatransaktinen inom e-fakturering 

. Nordeabanken har många kunder som de distribuerar fakturor åt. Jag ville ha reda på hur 
det fungerade med sekretessen när ytterligare en part var inblandad. De har för närvarande 
inga landstingskunder som skickar fakturor med känslig information, men de har andra 
kunder där informationen på fakturan ej bör visas för utomstående. 
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4.6.1 Intervju med produktchef på Nordea 
Arbetet lyder under regler som finns i banksekretessen. Reglerna är hårda och innefattar 
vad de får och inte får göra så som alla företag har sina regler när det gäller hantering av 
personuppgifter. Bankanställda får helt naturligt inte tala om saker eller ärenden som rör 
kunder, inte ens inför sina arbetskollegor. Detta gäller förstås inte om det är ett ärende som 
behandlas tillsammans med en annan medarbetare i arbetsutövningen. 

Något som de hela tiden måste jobba för är att tillgodose kraven i PuL (personuppgiftsla-
gen). Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet 
kränks genom behandling av personuppgifter. 

De kunder de jobbar för har också krav. Till exempel har Telia som krav att det endast är 
den person som de skrivit avtal med som dokumentet skickas till. Det ska vara säkerställt 
att informationen endast kommer till den det gäller, även om det är inom samma hushåll. 

Om banken tar in nya konsult- eller teknikbolag så är de mycket noga med att de har sam-
ma sekretesskrav som de själva. 

Vid behandlingen av uppgifterna på fakturorna så är det ingen på banken som ser dem. 
När en faktura kommer från ett företag banken har som kund så skickas endast denna vida-
re till vederbörande adressat. Uppgifterna som finns på fakturan såsom personnummer, åt-
gärd, avtal och dylikt är endast synligt innan fakturan skickas iväg, och när den kommer 
fram till köparen. Banken fungerar endast som en mellanhand. Det skapas förstås loggfiler 
så det går att se vem som skickat, hur det skickats, vilket väg det tagit, om det kommit fram 
och så vidare. 
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5 Analys 
I analyskapitlet kommer jag att redogöra för vad som framkommit i min jämförelse av studier i litteratur 
och min empiriska studie. Jag går inledningsvis tillbaka till undersöknings syfte och problemdiskussion för 
att åter knyta an till undersökningens ursprungliga problem. Efter det kommer en allmän diskussion kring 
landsting och sekretess. Sedan följer en analys över sekretess och de lagar som gäller alla slags fakturor. 
Vidare följer en beskrivning i hur de olika slags fakturorna skiljer sig från varandra med tanke på sekre-
tess. 

5.1 Undersökningens syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete var att undersöka om hanteringen av personuppgifter på fakturor 
påverkas om faktureringssystemet byts ut från papper till digital information. En jämförelse 
gjordes mellan pappersfakturor och digitala e-fakturor avseende hantering av sekretess. 

De viktigaste frågorna som uppkom i problemdiskussionen kan sammanfattas i dessa: 

Innebär e-fakturering en förändring av rutiner för sekretessen och behandlingen av per-
sonuppgifter?  

Sköts hanteringen av dessa uppgifter bättre ur sekretessynvinkel i en organisation med elek-
troniska fakturor? 

5.2 Sekretess 
Landstinget är en myndighet och för dem gäller enligt Socialstyrelsen sekretesslagens be-
stämmelser. Sekretessen gäller enligt Lillieroth (2002) mellan myndigheter, mellan avdel-
ningar på samma myndighet och även mellan personal på samma avdelning. På Jönköpings 
Landsting har alla som arbetar blivit informerade vid anställningstillfället om denna tyst-
nadsplikt och hur den ska efterföljas. Men till skillnad från litteraturen där sekretess ska gäl-
la fram till att uppdraget eller anställningen tar slut formulerar sig Landstinget på intranätet 
att sekretessen ska gälla livet ut. 

Landstinget har rätt att lagra personuppgifter och hälsorelaterad information och även 
överföra detta, samtidigt så följer Landstinget de regler som finns angående sekretess. Ing-
en samkörning sker med andra register när det gäller personuppgifter. Detta får heller inte 
ske enligt PuL (Personuppgiftslagen - kapitel 3.2). 

De som deltar i en myndighets verksamhet är offentliga funktionärer och är skyldiga att 
iaktta sekretess när det gäller patientuppgifter. Enligt lagens mening är en personuppgift all 
slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Datainspektionen 
har en klar definition på vad som räknas till ”behandling av personuppgifter” PuL. Lagen 
ska hindra att den personliga integriteten kränks. Personnummer kan - enligt PuL - behand-
las när samtycke har getts eller när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen.  

Sekretessen i sjukvården är strikt, men inte hundraprocentig. Uppgifter lämnas ut om det 
kan anses att ingen tar skada. Enligt offentlighetsprincipen (figur 3-1) ska varje medborgare 
ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Socialstyrelsen anser det dock nödvändigt att göra 
inskränkningar i denna rätt för att skydda den personliga integriteten. Landstinget har även 
skyldighet mot polis, domstol eller åklagare som efterfrågar uppgifter. Likaså om det före-
ligger misstanke om brott så har Landstinget anmälningsplikt. 
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Vad som räknas som ett hot eller skada och men mot den personliga integriteten är svårt att 
definiera. Uppgifter ska enligt Lillieroth (2002) vara offentliga och allmän handling så länge 
inte den enskilde eller någon närstående lider men. Socialstyrelsen (avsnitt 3.1.1) förklarar 
skada med ekonomisk skada och med men avses kränkningar av integriteten. Men det är all-
tid den enskilda som avgör vad som är en känslig uppgift. En enkel uppgift som ett blod-
trycksvärde tycker många är en oskyldig uppgift som för de flesta personer inte gör någon 
större personlig skada. Men vad kan det innebära om till exempel ett försäkringsbolag får 
tag i uppgifterna? Situationen kan då lätt bli en annan.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns lagar och regler som ska efterföljas när 
det gäller sekretess. Det spelar ingen roll vilka slags fakturor ett landsting hanterar, det är i 
grunden samma lagar som ska råda. Det kan däremot vara skillnad på de risker som kan 
uppkomma när personuppgifter behandlas på pappers-, skannade- respektive e-fakturor. 

5.3 Uppgifter på fakturorna 
Inom Landstinget får personnummer användas utan tillåtelse om det inte bryter mot någon 
regel i PuL och Sekretesslagen (avsnitt 3.1.1), och det ska inte gå att härleda till någon me-
dicinskt sammanhang. Detta anser jag är en svår balansgång då det går att utläsa mycket av 
en faktura. Inte bara personnummer och personuppgifter, utan i vissa fall också så kallat 
DRG-nummer (avsnitt 3.3.1) som innebär klassificering av diagnos och sjukdom. De per-
soner som har god kunskap om DRG kan lätt läsa ut mycket information om en person. 
Frågan är om just DRG-nummer behöver stå på fakturorna för utomlänspatienter, det kan-
ske räcker om dessa uppgifter finns i sjukjournalerna. 

Vid intervjuer med personal på Landstinget som granskar fakturorna ville de ha kvar alla 
uppgifter på fakturorna som finns idag, även i en framtid med helt elektroniska fakturor. 
Det känns som om det viktigaste är just att arbetet ska löpa så smidigt som möjligt utan så 
mycket reflektion över sekretessen. En omorganisation innebär alltid en omvälvning för 
personalen. Halvarsson (2000) talar om att kultur och historia i en organisation kan innebä-
ra ett hinder för utvecklingen. Det gäller att kunna anpassa den egna organisationen efter 
de nya rutinerna.  

5.3.1 Vad används denna information till 
DRG-nummer används till exempel vid framtagning av vårdstatistik. Genom dessa num-
mer kan sammanställningar göras för att studera vilka sjukdomar som leder till död, vilka 
hälsoproblem som är störst, och hur många behandlingar som har gjorts med en viss medi-
cin med mera.  

Vid mitt arbete på Landstinget har jag erfarit att det ska vara möjligt att ta fram statistik på 
allt, även om det kanske inte är motiverat för tillfället. Inga personnummer, namn eller 
uppgifter som kan härleda till någon person tas dock med enligt Landstinget när statistik 
offentliggörs. Det förekommer inte heller att register samkörs så risken att personuppgifter 
sprids den vägen är minimal, men vid framtagning av statistik finns återigen den mänskliga 
faktorn som den största risken då resultatet ska analyseras. Men frågan är om personnum-
ret ska vara synligt när statistiken redovisas för den enskilde, oftast är det en statistiksiffra 
som eftersöks och då är patientens identitet ointressant. 
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5.4 Pappersfakturor  
Innan Landstinget började med att skanna in sina inkommande fakturor så sköttes fakture-
ringen med pappersfakturor (se avsnitt 4.3) som diariefördes och skickades ut till respektive 
enhet. 

Det administrativa arbetet tog mycket lång tid. All kontering sköttes manuellt och hanter-
ingen gick över många händer. Det fanns även en risk att fakturan blev liggande hos någon 
på grund av slarv eller otillgänglighet. Det framkom att upp till 10 procent av fakturorna 
försvann. Den sekretess som efterfrågas i teorin existerade inte fullt ut, och det var dåliga 
eller rent av inga möjligheter till spårbarhet. Hade en faktura gått runt i organisationen och 
passerat många personer var det omöjligt att se vilken väg den tagit och vad som hade hänt 
under tiden.  

Arkiveringen upplevdes också för öppen. All personal kunde gå in i arkivet och se vilken 
faktura som helst. Det var ingen låsning för utomlänsfakturor med personnummer som 
bara en del egentligen har rätt att se. Detta upplevdes visserligen inte som det största hotet. 
Att fakturor försvann var mycket värre eftersom ingen visste vart informationen tagit vä-
gen.  

5.5 Skannade fakturor 
Den typ av fakturering som idag används är vad Dykert (2003) kallar skanning av pappers-
fakturor. Det är fortfarande pappersfakturor som kommer in till faktureringen, men dessa 
skannas in och blir digitala. Från denna punkt är det lätt att följa fakturans gång, vem som 
haft den och vad som har hänt. Det är också färre händer som hanterar pappersfakturan än 
tidigare. I digital form skickas den till den som är ansvarig och den kan inte komma bort i 
systemet som förr. Möjlighet till spårbarheten och loggning följer de rekommendationer 
som går att läsa om i teori angående säkerhetslösningar (Dykert, 2003). 

När det gäller arkivering går det lätt att hitta en faktura eftersom det finns många uppgifter 
att söka på. Förut kunde vem som helst gå in i arkivet och ta fram vilken faktura som helst. 
Nu har utomlänsfakturorna med personnummer en speciell säkerhetsbehörighet. Bara de 
medarbetare med behörighet att se dessa sekretessfakturor har möjlighet till det.  

Att det är lätt att hitta en faktura kan ses som både en för- och nackdel vad det gäller sekre-
tess. Genom att det lättare går att söka efter en patients uppgifter på en faktura så innebär 
det också att det är mycket mer information som är knutet till just den patienten. Om den 
som söker från början bara har en enda liten uppgift om en person så går det snabbt och 
enkelt att få reda på väldigt mycket. 

Detta system med skanning medför därför totalt sett en större säkerhet när det gäller sekre-
tess i jämförelse med faktureringssystemet med pappersfakturor. Det lever också upp till 
Datainspektions krav på behandling av personuppgifter. Skanning är därför ett lämpligt al-
ternativ för elektronisk fakturering. Främst på grund av att det inte behövs något standardi-
serat format för att kunna ta emot fakturor från andra landsting. Det fungerar genom att 
det är samma pappersfakturor som förut behandlades manuellt som nu skannas in och be-
handlas elektroniskt. Genom att kunna sekretessbelägga en faktura begränsas också möjlig-
heten till att obehöriga kan se uppgifterna på fakturorna.  

Systemet har dock inga fördelar för fakturautställaren eftersom ingen faktura kan sändas di-
rekt till det befintliga skanningssystemet. 
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5.6 Fullständigt elektroniska fakturor 
De lagar som gäller för fullständigt elektroniska fakturor är detsamma som gäller för skan-
nade fakturor (avsnitt 3.6.1). Det måste också tas i beaktning att det ska vara möjligt att 
kunna skriva ut fakturorna under den lagstadgade arkiveringstiden på 10 år. Dykert (2003) 
betonar just vikten av att det i efterhand ska vara möjligt att spåra fakturornas hantering 
och väg i systemet. 

Eftersom inget landsting har rena e-fakturor är det svårt att säga hur det skulle bli. Det re-
sonemang jag för här avser därför det som teoretiskt är möjligt kopplat till det som krävs i 
praktiken för dessa specifika fakturor. 

Det framkom under intervjuerna att det inte är medarbetarna som tar emot fakturorna på 
faktureringen som behöver de mest känsliga uppgifter som finns på fakturorna. Det är fak-
turagranskarna som behöver dessa vid kontroll och granskning av fakturauppgifterna. Och 
inte ens dessa granskare behöver kunna se allt. 

Om en total e-fakturering, sker, det vill säga att överföringen av fakturor mellan landsting 
går elektroniskt skulle det vara möjligt att gömma viss information som personalen aktivt 
får ta fram vid behov. Vid samtal med IT-säkerhetschefen på Landstinget fanns i stort sett 
inga tekniska hinder för en säker och bra lösning när det gäller e-fakturor. Finns ett behov 
så går det att anpassa utrustningen. På detta sätt skulle informationen inte vara lika öppen 
för alla, men ändå tillgänglig för de som behöver den. Det är när informationen är fullt syn-
lig och lättillgänglig som det är lättare att uppgifter läses. En ytterligare fördel skulle vara att 
spårbarheten också här blir större. 

Många uppgifter måste kontrolleras på fakturorna, och e-fakturering skulle kunna innebär 
att en automatisk kontroll av vissa uppgifter kunde göras. Bland annat länstillhörighet, om 
gällande remiss finns och så vidare. På detta sätt fås återigen en lösning som skulle hålla 
nere antalet personer som ser personuppgifterna. Eftersom det är den mänskliga faktorn 
som är det största hotet bör färre personer innebära mindre risk att integritetskänslig in-
formation läcker ut. 

5.6.1 Lämpliga typfall för e-fakturering 
 Jag har i förra avsnittet diskuterat e-fakturor i allmänhet, men Dykert (2003) talar om olika 
slags typfall för e-fakturering (se kapitel 3.7), och förutom skannade fakturor finns andra 
varianter, mer eller mindre lämpade för e-fakturering mellan landsting. 

De mindre lämpliga varianterna är e-faktura och e-giro då denna lösning förutsätter att ingen 
granskning av fakturorna krävs. Det finns heller ingen koppling till mottagarens bokfö-
ringssystem vilket kan vara opraktiskt. Självfakturering är ett helt otänkbart alternativ då 
Landstinget inte själva kan förutse vilka som har fått vård och till vilka belopp. Och om 
fakturafiler överförs via e-post så innebär det bara en smidig lösning för säljaren men inte för 
köparen eller mottagaren. Oftast måste också en utskrift göras och en manuell hantering 
krävs av mottagaren. Det är även en risk att filen kan skickas fel och att uppgifterna kom-
mer i orätta händer. För att upprätthålla sekretess är det en förutsättning att möjlighet till 
krypterad e-post finns för att undvika att någon lägger beslag på informationen på vägen 
mellan sändare och mottagare. Alltså innebär det en större risk för sekretessen i och med 
den stora manuella hanteringen av information och den förhållandevis oskyddade överfö-
ringen av data. 
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En variant som då lämpar sig bättre är Mervärdestjänster. Det innebär att ett annat företag 
ombesörjer fakturorna åt Landstinget. Men detta kan dock medföra svårigheter vid bokfö-
ring och arkivering. Hos vem ska fakturorna arkiveras, och är det sedan möjligt att lätt 
kunna söka efter de uppgifter som eftersöks? Troligen är Landstinget för stor verksamhet 
för denna variant. Dessutom så innebär denna variant en stor risk för sekretessen då det är 
ett annat företag som ser alla uppgifter på fakturan. Dessa personer är kanske inte lika vana 
att hela tiden tänka på patientens integritet, och det innebär att det finns ännu en organisa-
tion som innehar känsliga uppgifter om patienter. 

Det som då återstår och som kan vara en möjlig lösning är EDI-faktura. En stor fördel med 
detta sätt är att kommunikationen då blir dubbelriktad. Dokumenten blir registrerade, kon-
trollerade och konterade med automatik. Men detta förutsätter förstås att det finns en stan-
dard, ett överenskommet filformat, så att det är möjligt för de olika systemen att tolka in-
formationen på samma sätt.  

När EDI-fakturering genomförs mellan företag så är det en mellanhand som ombesörjer 
själva överflyttningen av information. Jag talade med en produktchef på Nordea angående 
hur denna mellanhantering av information utförs. Det framkom att uppgifterna inte är syn-
ligt för de som bearbetar dem, Nordea fungerar endast som en mellanhand. Produktchefen 
betonade också hur viktigt det är att efterfölja kraven i PuL och att de måste tillgodose de 
krav som kunderna sätter. De jobbar hela tiden med att skydda de personer vars uppgifter 
som hanteras, för dessa ska inte kunna härröras till en person. Mellanledet verkar alltså inte 
utgöra något sekretessproblem. 

5.7 Säkerhetsaspekter 
Både i Dykert (1996) och i Spri-rapport (1996) diskuteras det om hur viktigt det är med sä-
kerhetslösningar. Informationssystemet ska kunna identifiera en användare och vilka hand-
lingar denna har utfört. Det måste finnas en behörighetskontroll, loggfiler och möjlighet till 
spårbarhet i systemet.  

Det spelar ingen roll om det är rena e-fakturor som hanteras eller om det är pappersfaktu-
ror som skannas in. Säkerheten över både loggning och spårbarhet är hög i båda fallen. 
Däremot var spårbarheten betydligt sämre i det gamla pappersbaserade systemet. 

Behörighet.  

Behörighetskontrollen till de elektroniska systemen är heltäckande. Alla användare på 
Landstinget har olika slags behörighet. Detta styrs av IT-tekniker som ger respektive 
medarbetare sin specifika behörighet till systemet. När anställda slutar tas även deras kon-
ton bort manuellt av IT-enheten strax efter anställningens slutdatum. Om någon misstanke 
finns om missbruk kan kontot tas bort direkt. 

Kontrollsystemet som Landstinget använder för behörighet har liknande funktioner som de 
modeller som finns i litteraturen, till exempel den som Spri Rapport (1996) har tagit fram. 
Eftersom Landstinget har många medarbetare inom olika områden så är kontrollen över 
behörigheten stor. De som jobbar praktiskt inom vården har en behörighet och de som har 
administrativa uppgifter en annan. 
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Loggning.  

I de elektroniska systemen kan alla aktioner som en användare gör ses och detta kan lagras i 
en loggfil, allt beroende på intresse och syfte. Allt som rör just en specifik händelse sparas 
såsom till exempel datum, dator, klockslag med mera, men även vad som har hänt vid en 
speciell tidpunkt och i vilken applikation det skett. Det går även att se vad som hänt ett 
specifikt dokument från ankomst till arkivering. När det gäller just fakturorna är detta ett 
bra hjälpmedel. Ingen kan neka till att ha fått en faktura eller att ha gjort en speciell åtgärd.  

I Spri rapport nämns att allt inte kan lagras på grund av den stora volymen information. Så 
är det även på Landstinget där loggning sker på de delar som anses vara viktigast. Inom 
dessa områden sker informationslagring om vem som har utfört en handling och vad som 
har utförts. De lämnar inte ut vilka områden som kontrolleras, men ett rimligt antaganden 
är de områden där det finns mycket information om patienter, vilket förstås innebär en stor 
del inom landstinget.  

Spårbarhet.  

Det går med lätthet att spåra vägen som en elektronisk faktura har tagit i informationssy-
stemet, vem som har haft den och vad som har hänt med den. I litteraturen betonas vikten 
av spårbarhet (Dykert, 2003). Till stor del med redovisningsmässiga krav på en obruten 
kedja. Vid skanning av pappersfakturor måste det också finnas en koppling mellan papper 
och elektronisk faktura, och även pappersfakturan måste sparas som vid vanlig pappersfak-
turering. 

5.8 Hinder mot digitalisering av fakturor 
Även om det ur sekretessynpunkt kan ses som en fördel att digitalisera fakturor finns det 
vissa problem. Enligt  Halvarsson (2000) finns det bland annat tre steg som kan upplevas 
som hinder till en digitalisering av fakturor, och det är teknik, lagar och organisationens 
anda. 

Organisationens anda 

Det finns många tillfällen då det finns extra hot mot sekretessen. Om personalen av någon 
anledning känner sig missnöjd eller felbehandlad är det lätt att sätta sekretessreglerna åt si-
dan. Det kan gälla allt ifrån avsked och uppsägningar till löneförhandlingar med mera. Om 
intresset när det gäller sekretess är lågt från början är det lättare att överskrida gränserna. I 
vissa fall kan det till och med vara en medveten handling, om någon vill sälja känslig infor-
mation vidare eller har ett hämndbegär till någon (Rindfleisch, 1997) . 

Vid samtal med IT-centrum så har de inte upplevt några sådana interna ”läckor” mer än 
den så kallade mänskliga faktorn som kan vara nog så stor. Däremot finns ständigt hot om 
intrång utifrån. 

Personalbehov 

Personalen har själva ingen uppfattning om det kommer att krävas mindre folk på enheter-
na. Det var ingen som hade någon åsikt om detta (eller ville inte ha någon åsikt). Min upp-
fattning är att det i alla fall på faktureringen skulle krävas mindre folk. Stora bitar som sor-
tering och skanning skulle försvinna, men utslussningen av fakturor skulle ändå finnas kvar, 
och den övriga administrativa hanteringen med makulering av fakturor och dylikt. 
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Om en automatisk granskning av personnummer skulle ske vid skickningen av e-fakturan 
skulle det bli en mindre arbetsbörda för fakturagranskarna, men annars blir det ingen större 
förändring. 

Enligt Fredholm (1998) finns det alltid risk för att personalbehovet kan bli mindre. Men 
arbetsuppgifterna kan då också bli desto mer kvalificerade för personalen. Oavsett hur en 
minskning av personal upplevs går det att hävda att risken är mindre för att sekretessen 
bryts om det är färre människor som hanterar fakturorna. 

5.8.1 Destruktion 
Destruktion, det vill säga att oskadliggöra och förstöra dokument kan vara en fara för sä-
kerheten om det inte sköts på rätt sätt. Om kasserade papper förvaras på fel plats eller om 
de slängs så att obehöriga kan se dem. Detta har hänt vid ett flertal tillfällen i Sverige vid till 
exempel återvinningsstationer eller slutförvaring av sopor. 

Alla papper där personnummer finns med hanteras som sekretess på Landstinget och ska 
läggas i en speciell säck i kopieringsrummen. Även på respektive rum ska alla som hanterar 
sådana papper i sitt arbete lägga det som ska slängas på särskild plats. Dessa papper för-
störs sedan så att de inte ska komma i orätta händer. Även om det inte framkom vid inter-
vjuerna så har jag i mitt eget arbete med fakturering reflekterat över denna hantering. Jag 
kommer dagligen i kontakt med dokument som jag egentligen inte borde se och som borde 
ha varit förstörda. Det kan handla om allt från dokument som ligger kvar någonstans, pap-
per som har slängts på fel ställe till dokument som helt enkelt har skickats fel. 
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6 Slutsatser 
Som en sammanfattning på den analys som presenterades i förra kapitlet redogör jag här för de slutsatser 
som jag kommit fram till i min jämförelse av pappersfakturor och elektroniska fakturor. 

Bäst lämpat typfall 

Det finns olika typer av e-fakturering som alla har sina för- och nackdelar ur sekretessyn-
punkt. Vilken typ som väljs beror på vilket behov som finns av dataöverföring och vilken 
utrustning som organisationen har möjlighet till. På Landstinget i Jönköping tycker jag 
dock det lämpar sig bra att fortsätta att skanna in pappersfakturor. Det är först när det 
finns en gemensam standard för dataöverföring mellan landstingen som rena e-fakturor kan 
införas. För att såväl fakturautställare som mottagare ska vinna fördelar krävs att det både 
ska kunna gå att motta fakturor såväl som att skicka. En möjlig lösning skulle därför kunna 
vara EDI-fakturor. Något som då skulle kunna genomföras är en automatisk granskning av 
uppgifter redan vid den digitala överföringen av information. Detta skulle underlätta för 
personalen och även betydligt minska risken för informationsläckage. 

Automatisk granskning 

Om helt elektroniska fakturor skulle skickas via fil från utställare till mottagare skulle risken 
för spridning av personuppgifter minska eftersom mycket av granskningen skulle kunna 
göras automatiskt vid dataöverföringen. Att jämföra personnummer med länstillhörighet, 
om remiss finns och registrering av DRG nummer för statistik är sådana uppgifter som 
skulle kunna kontrolleras och skötas automatiskt utan att någon fysisk person skulle bli in-
blandad. Allt detta skulle förstås kräva en utformad och överenskommen standard där in-
formationen matades in i ett på förhand bestämt format.  

Dolda uppgifter 

Sekretess kan underlättas om en del personuppgifter kan gömmas på e-fakturor. Eftersom all 
information inte alltid behövs skulle vissa uppgifter tillfälligt kunna döljas. För att faktura-
granskarna ska se viss information så skulle de istället vara tvungna att göra ett aktivt val. 
På detta sätt skyddas uppgifterna inför hotet att alltid visas och att slentrianmässigt alltid bli 
lästa och eventuellt spridda.  

Tekniken 

Jag upplever inte som om det skulle finnas något tekniskt hinder för att få en bra och säker 
lösning vid hantering med e-fakturor när det gäller sekretess. Redan idag är säkerheten hög, 
och de olika slags behörigheterna som medarbetarna har till systemet håller obehöriga ute.  

Åtkomst, spårbarhet och loggning 

Det är mycket lättare att hitta information med skannade- och e-fakturor när jämförelsen 
görs med pappersfakturor. Spårbarheten är också mycket stor vid e-fakturor, den var näs-
tan obefintlig vid hantering med papper där bortslarvade dokument var ett stort problem. 
Det är också lättare att se vilka aktiviteter och händelser som gjorts angående en e-faktura 
jämfört med papper. Detta sker via så kallad loggning och informationsfiler sparas och an-
vänds vid behov. Men spårbarhet och loggning är mest användbar när skadan redan är 
skedd. Det finns dock även ett avskräckande syfte då personalen vet att de måste kunna stå 
för sina handlingar eftersom allt syns. 
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Personalbehov 

Det är inte klarlagt att övergången till e-fakturor skulle innebära att personalbehovet blir 
mindre, och det finns heller ingen oro bland personalen angående detta. Det går även att 
resonera positivt kring en eventuell personalminskning; detta skulle innebära att ju färre 
människor som ser de känsliga uppgifterna, ju mindre risk för att sekretessen bryts. 

Mänskliga faktorn 

Det största hotet när känsliga uppgifter hanteras är den så kallade mänskliga faktorn vilken 
är mycket svår att skydda sig emot. Det är alltid upp till den enskilde personen att fatta be-
slut som inte riskerar att uppgifter når obehöriga. Personalens anda och trivsel är viktig ef-
tersom missnöje och irritation kan skapa många tillfällen till medvetna eller omedvetna 
handlingar och ett nonchalant beteende. 
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7 Avslutande diskussion 
Jag börjar med att kritiskt diskutera mitt val av metod, därefter kommer en avslutande diskussion, vidare 
följer förslag till fortsatta studier och till sist ett tack till de som hjälpt mig med min undersökning. 

7.1 Metodkritik 
Jag valde en kvalitativ ansats där jag studerade en organisation mera ingående, Jönköpings 
läns landsting och på detta sätt fick jag mer djup i min undersökning. Jag hade kunnat un-
dersöka flera landsting och på detta sätt få en bredare undersökning. Men eftersom jag ville 
undersöka hur en övergång till e-fakturering påverkade hantering av sekretess och inget 
landsting i Sverige hade hunnit längre än Jönköping så såg jag inget behov av andra under-
sökningsobjekt.  

Jag upplevde det som svårt att hitta relevant teori eftersom inget landsting har rena e-
fakturor. Därför blev litteraturen viktigast för mig när det gällde att skapa en bakgrundsbild 
över vad sekretess och e-faktura innebar, och de olika sätten att tillämpa e-fakturering. Ge-
nom mina intervjuer skapade jag en bra bild över hur Landstinget i Jönköping arbetar rent 
praktiskt med fakturor avseende sekretess.  

Att jag hade mitt arbete på Landstinget samtidigt som jag genomförde min undersökning 
var mycket fördelaktigt, framförallt med tanke på att det var lätt för mig att gå tillbaka till 
mina respondenter vid uppföljningsfrågor. Eftersom jag var en av dem hade de lätt för att 
vara ärliga i sina åsikter och det var lättare att få en diskussion. Dessutom var jag inte rädd 
för att ställa känsliga frågor, något som jag kanske inte skulle ha gjort som besökare. Jag 
hade också en helt annan referensram genom att jag arbetade där. Mycket av den hantering 
av personuppgifter som framkom i empirin har jag arbetat med själv. Samtidigt finns det en 
fara i att jag redan i början på min undersökning vet vad jag letar efter, och blir påverkad att 
föra resultatet i den riktning som jag från början tror att undersökningen ska gå. Jag har 
frågat mina respondenter om saker som jag egentligen har vetat svaret på, men jag har ut-
gått från deras svar och jag har inte korrigerat något som jag inte verifierat. 

7.2 Egna reflektioner 
Arbetet med uppsatsen har varit givande då jag har fått en helt annan insikt i vad sekretess 
innebär och hur lite som behövs för att sätta den ur spel. Jag har även fått en ökad förståel-
se för vad det innebär att forska och bedriva en undersökning. 

Vid mina undersökningar och genom mitt arbete på landstinget har framkommit att intres-
set inför e-fakturering är stort och att ämnet diskuteras ofta. Det planeras en konferens an-
gående e-fakturering i september 2005 i Stockholm. Denna konferens arrangeras av IBC 
Euroforum (http://www.ibceuroforum.se) och riktar sig till små och stora företag, kom-
muner, branschorganisationer och stiftelser. Ämnen som ska diskuteras på konferensen 
kommer bland annat att vara teknik och lösningar, kostnadsbesparingar och olika standar-
der, men det finns inget seminarie om sekretess. En sådan vore kanske värdefull för att 
upprätthålla tanken på hur en säker hantering av känsliga personuppgifter ska genomföras. 
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Sekretess har en stor betydelse vid övergång till e-faktura. Det är människor bakom varje 
ärende som hanteras och deras integritet måste väga högre än att arbetet flyter smidigt. Det 
verkar som om det tekniskt finns ett stort intresse för sekretess men att det finns ett lägre 
intresse hos den vanliga administratören. Det framkommer många åsikter inom områden 
det skulle vara intressant att fortsätta forska i. 

7.3 Förslag till fortsatta studier 
Då jag genom min undersökning hade för avsikt att jämföra hur sekretessen påverkas vid 
hantering av pappers- respektive e-fakturor gick jag inte in på hur de tekniska detaljerna 
skulle lösas. Det skulle vara intressant att undersöka hur fakturering och granskning av fak-
turor skulle gå att göra mer automatisk, det vill säga, hur skulle uppgifter kunna kontrolle-
ras automatiskt vid överföringen. Vidare skulle det vid en ren e-fakturering behövas en 
standard som organisationerna gemensamt kunde använda, även detta är en intressant del 
att vidareutveckla. 

När det gäller sekretess har jag tittat på hur det fungerar vid fakturahantering. Jag berör inte 
hur sekretessen fungerar i praktisk verksamhet ur ett patientperspektiv. Vidare studier kun-
de till exempel beröra hur patienten upplever mötet med sjukvården, hur lätt det är att få 
personuppgifter utlämnade eller om all information som skrivs i journalen om patienten 
verkligen är relevant. 

7.4 Tack 
Ett tack till de personer och organisationer som hjälp mig under mitt uppsatsarbete: 

• Respondenterna som deltog i min empiriska studie 

• Landstinget i Jönköping som bistått mig i frågor 

• May Wismén och Jörgen Lindh som varit mina handledare  

• Alla studenter som opponerat 

• Min chef Roger Hammarström på Landstinget som gav mig tips till uppsatsämnet 

• Thomas Mylly på Nordea 
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Bilaga 1. Intervjuguide till Landstinget i Jönköping 
1. Hur fungerar faktureringen idag? (Antal/vecka…)    

2. Hur hanteras sekretessen idag? (loggning, kryptering)   

3. Hur ser du på datorn som arbetsredskap? 

4. Vilka möjligheter och risker ser du med datoriserad samverkan? 

5. För- respektive nackdelar med nuvarande hanteringssätt?  

6. Är du nöjd med nuvarande hanteringssätt? 

7. För- respektive nackdelar med ev. övergång till elektroniska fakturor? 

8. För- respektive nackdelar med att lagra elektroniskt eller på papper? 

9. Skulle förändringen medföra några nya arbetsmoment? 

10. Skulle förändringen medföra förändringar i arbetsbelastningen? 

11. Skulle den administrativa arbetstiden påverkas? 

12. Vilka tankar har du kring sekretessen? (Kan den garanteras, hur?)  

13. Tror du patientens integritet påverkas? (på vilket sätt?) 

14. Ang känsliga personuppgifter, har du någon gång sett uppgifter på någon du känt? 

15. Vilka uppgifter finns på fakturan idag? 

16. Behöver du alla dessa uppgifter? (behövs de jämt vid varje tillfälle?) 

17. Hur hanteras papper/skärmbilder med känsliga uppgifter på idag rent praktiskt? 

18. Vilka interna regler finns gällande den praktiska hanteringen? 

19. Hur kontrolleras att personalen lever upp till reglerna? 

20. Finns några tekniska hinder för utvecklingen av ett elektroniskt system 
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Bilaga 2. Intervjuguide till Nordea 
Produktchef.  

 

• Hur ser ni på sekretess?  
• Vad innebär sekretess för er? 
• Har ni någon erfarenhet av denna typ av överföringar, det vill säga som innehåller 

uppgifter av känsligt slag? 
• Har ni någon erfarenhet av rutinerna kring hanteringen av fakturor hos era kunder, 

alltså inte bara själva överföringen utan hur kunderna jobbar med fakturor.  
• Om ni inte har det….. hur gör ni själva, hur jobbar ni på banken?  
• Är allt tillgängligt för alla?  
• Kan viss information "döljas" för att plockas fram vid behov? 

 
 


